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П У Б Л И Ч Н О  С Ъ Б Р А Н И Е 1

 
на 

ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТЪ2, СЪСТОЯЛО СЕ ВЪ СОФИЯ  
НА 17.IХ.1944 г. 

въ тържественитѣ зали на Сѫдебната палата. 
— о — 

 
 

ПРИСѪТСТВУВАТЪ: Министъръ‐председательтъ Кимонъ Георгиевъ, 
министърътъ безъ портфейлъ Добри Търпешевъ, министърътъ на 

                                         
1 Първа публикация на този документ! 
Това е радиомитинг. Съществувало е такъв формат предаване. Радиомитингът се провежда заради 
слушателите. Радиото е масовата медия. Припомням на младите,  че тогава още няма телевизия и 
интернет.  По  градове  и  села,  където  има  радиоапарати,  някъде  са  на  батерии,  защото  не  са 
електрифицирани, се събират тълпи от слушатели. Митингът е за тях. Те чуват и си представят. Там! 
ГОРЕ! Където е  властта! В София! Новата  власт  е  страхотно  (чува  се!)  стабилна  (чува  се!). Всичко е 
ясно (чува се!).  
Огласява се програмата на правителството  на  О.Ф. 
В митинга всъщност участва цяла България.  
Сигурно е: дните са такива, че всеки политически грамотен българиин се е стремял да попадне край 
радиоапарат. И нека си представим картината, където събраните около радиопаратите (на повечето 
места по клубове, ресторанти, кръчми) граждани слушат митинга, провеждан в залите на Съдебната 
палата (!), чуват и разбират речи и лозунги, а сред тях с червени ленти на ръкавите са местните О.Ф. 
активисти, някои са въоръжени. В селището или съвсем наблизо е част на Червената армия. 
Или  другата  картина:  заможните  хора  имат  радиопарати,  те  са  противници  на  прииждащия 
комунизъм и са се събрали по домове, в частни пространства, и слушат, слушат...  
Денят е неделя. По обяд.  
Този радиомитинг е значимо обществено събитие през месец септември 1944 г.  
Посвещавам  стенограмата  на  всички  ония,  които  и  до  днес  намират,  че  сме  допуснали  грешка, 
когато в дните на Голямата промяна всички ние, попаднали във въртопа на събитията, отстоявахме 
мирния преход. 
Бележките  под линия са мои – Петко Симеонов. 
2 Стенограмата е написана по стария правопис – с голяма носовка, е‐двойно и ер‐големи на края на 
думите.  Оригиналът  е  с  избледняващи  букви.  Има  букви,  редове  и  страници,  които  са  трудно 
четими. Предавам текста, като поправям очевидни буквени грешки на машинописеца и променям 
форматирането  на  абзаците,  за  да  откроя  и/или  отделя  важни  и  различаващи  се  по  смисъл 
изречения. Позволявам си тази волност, тъй като в оригинала абзаците са създавани от стенографа и 
машинописеца, а не от ораторите.  
На  клавиатурата  си  нямам  е‐двойно  (Ѣ,  ѣ)  и  голямата  носовка  (Ѫ,  ѫ),  а  и  шрифтовете, 
разпространени в интернет, не поддържат двата  знака. За да  ги  виждате, направих файла на PDF. 
Удоволствието  да  поставям  старите  букви  една  по  една  на  местата  им  (може  някъде  да  съм 
пропуснал,  за  което  надявам  се  ще  бъда  извинен),  беше  подкрепяно  от  убеждението,  че  така 
запазвам  атмосферата  на  онези  съдбовни  дни.  В  PDF  за  съжаление  и  двете  букви  ‐  Ѣ,  ѣ;  Ѫ,  ѫ  ‐ 
излизат почернени. В оригинала не е така.  
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пропагандата Димо Казасовъ, министърътъ на вѫтрешнитѣ работи 
Антонъ Юговъ, министърътъ на желѣзницитѣ Ангель Държански, 
министърътъ на социалните грижи Григорь Чешмеджиевъ, 
министърътъ на Народното здраве д‐ръ Рачо Ангеловъ, генералите 
Владимиръ Стойчевъ, Христо Стойковъ, Крумъ Лекарски, офицери, 
подофицери, войници, партизани, народни милиционери и 
многобройни граждани и гражданки на столица София. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩЪ ДОБРИ ТЪРПЕШЕВЪ3:  
  
/Посрѣщнатъ съ продължителни рѫкоплѣскания и гласове: ʺУраʺ!/ 
Другарки  и  другари,  гражданки  и  граждани,  офицери, 

подофицери и войници! Честито ви нова свободна България!  
/Бурни рѫкоплѣскания и гласове ʺУра”!/ 
Цѣлиятъ български народъ, свободолюбивъ и демократиченъ, бѣ 

потиснатъ  и  гоненъ  отъ  десетилѣтия.  Ние  бѣхме  гонени,  нашата 
мисъль бѣше скована, нашето перо бѣше счупено, нашето слово бѣше 
забранено.  Ние  влачѣхме  вериги,  ние  гниехме  по  занданитѣ  и 
концентрационнитѣ  лагери.  Цѣла  България  бѣше  превърната  в  една 
голѣма тюрма.  

/Гласове: ʺВѣрноʺ и ʺПозоръʺ/  
Но все таки ние, които сме тукъ, сме щастливци да се радваме на 

своето собствено дѣло ‐ дѣлото на свободата на българскиа народъ.  
/Рѫкоплѣскания и възгласи: ʺВѣрно!ʺ и „Ураʺ!/ 
Гражданки  и  граждани  на  София! Между  насъ  не  сѫ  много  от 

най‐достойнитѣ,  отъ  първитѣ  в  нашитѣ  редове,  съ  чиято  кръвь  ние 
можахме  да  добиемъ  нашата  свобода.  Между  насъ  много  сѫ 
вдовицитѣ,  сирацитѣ  и  бащитѣ,  които  загубиха  своитѣ  синове. 
(Гласове:  ʺВѣрноʺ!/  Разрѣдиха  се  редицитѣ  на  най‐смѣлитѣ  борци, 
авангарда на борбата за свободата на българския народъ. Затуй азъ ви 
приканвамъ съ едноминутно мълчание на крака да почетемъ паметьта 

                                         
3 Добри Колев Терпешев, 1884‐1967 г., свързан с левите социалдемократи и сетне комунисти от 1903 
г.  С  две  смъртни  присъди.  Партизанин.  Има  големи  заслуги  за  създаване  на  правителството  на 
Кимон Георгиев и за преврата на 9 септември 1944 г. Министър в това правителство и в следващите. 
Рязко се противопоставя на Тодор Живков на Априлския пленум през 1956 г. Пък и по‐късно. През 
1956  г.  е  изключен  от  БКП.  Умира  в  немилост,  с  отнети  права  на  активен  борец  и  без  пенсия. 
Колоритна фигура, героичен тип, идеалист, неособено грамотен, артистичен и искрен.  
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на  нашитѣ  славно  загинали  герои  по  планини,  по  улицитѣ  на 
градоветѣ и пр. 

/Всички ставатъ прави въ едноминутно мълчание/ 
Обявявамъ  нашето  публично  събрание  за  открито4. 

Давамъ думата на нашия министъръ‐председатель Кимонъ Георгиевъ. 
 
МИНИСТЪРЪ‐ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИМОНЪ ГЕОРГИЕВЪ5:  
/Посрѣщнатъ съ продължителни рѫкоплѣскания и възгласи „Браво!” и 

ʺУраʺ!/ 
Драги  столични  гражданки  и  граждани,  драги  офицери, 

подофицери и войници! Позволете ми преди всичко да ви благодаря 
за това подчертано внимание, което вие съ вашето масово посещение 
на  това  публично  събрание  отдавате  на  думата  на  ораторитѣ  отъ 
Отечествения  фронтъ.  Въодушевлението,  съ  което  вие  ни  посрѣщате 
като  правителство  на  нова  България,  е  най‐доброто  доказателство  за 
онзи  искренъ  и  чистосърдеченъ  приемъ,  който  то  намира  всрѣдъ 
широкитѣ народни слоеве. 

И наистина, какво по‐естествено отъ това, че народътъ по единъ 
явно  демонстративенъ  начинъ  дава  изразъ  на  своитѣ  предпочитания 
къмъ  свѣтлината  предъ  мракобесието,  към  свободата  предъ 
тиранията,  къмъ  възможностьта  за  повече  правда  в  живота  предъ 
господствуващата  до  преди  една  седмица  груба  неправда  и 
коравосърдечие? 

Можеше  ли  наистина  единъ  народъ,  у  когото  е  толкова  живо 
чувството  му  на  славянска  принадлежность6,  да  не  се  радва  и  да  не 
ликува,  когато  се  турна  най‐после  край  на  така  систематично 
                                         
4 Повтарям: събранието се предава по радиото. Това е радиомитинг – форма на политическа работа, 
която в тези години широко се използва от различни политически сили. 
5 Кимон Георгиев Стоянов, роден в Пазарджик през 1882  г.  , умира в София през 1969  г. Участва в 
първите войни. Минава в запаса като подполковник, през 1946  г.  става генерал‐полковник. От 1923 
година  с прекъсване  (1931‐1945)  е  депутат. Два пъти министър‐председател  (1934‐1935),  (1944‐1946). 
Участва в три преврата ‐ 1923, 1934, 1944, при което два пъти става премиер. От 1944 г. до смъртта си 
е  във  върховете  на  властта.  Твърди  се,  че  бил  агент  на  съветските  тайни  служби —  НКВД.  Без 
съмнение един от най‐големите български политически играчи на ХХ век. Чрез своя зет Гиньо Ганев, 
Кимон Георгиев незримо присъства и в днешния (2009) политически живот. 
6 Славяните, наред с евреите и циганите, са обявени от нацистката идеология за малоценни, за не‐
хора. Те е трябвало да бъдат унищожени. Затова след войната има панславянска вълна, която обаче 
няма  достатъчно  енергия  и  мощ,  поради  много  причини,  от  които  ще  спомена  само  факта,  че 
редица славянски народи (поляци, чехи, словенци, хървати) имат споделена с народите на Западна 
Европа  историческа  съдба  и  етапи  на  културно  развитие,  включително  и  с  германския  народ,  а 
други  (българите)  искрено,  макар  и  не  винаги  адекватно,  заимстват  образците  си  за  развитие  от 
Запада,  каквито  и  теманета  (често  по  принуда)  да  правят  на  Изток.  Българската  мечта  си  остава 
Виена, а не Херсон или Диарбекир. 
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насажданото  отъ  много  години  у  насъ  тевтонско  вяияние,  което 
подпомагано  отъ  едно  безгранично  угодничество,  раболепие  и 
користолюбие  на  досегашнитѣ  рѫководни  фактори,  се  бѣше 
превърнало въ една грозна действителность. 

За да се изскубне именно българскиятъ народъ отъ това фатално 
влияние  и  за  да  се  подготви  той  да  поеме  на  дѣло  сѫдбинитѣ  си  въ 
свои  ръце,  се  обединиха  най‐прогресивнитѣ  сили  на  народа  подъ 
свѣтлото име на Отечествения фронтъ.  

/Възгласи ʺДа живѣеʺ! ʺБравоʺ! ”Ура”! и бурни рѫкоплѣскания/  
Тази групировка презъ последнитѣ две‐три години на вилнеюща 

тирания  въ  страната  положи  максимални  усилия  по  легални  и 
нелегални  пѫтища,  за  да  отнеме  властьта  изъ  нечистивитѣ  ръце  на 
нѣмскитѣ агенти и така да позволи свободното проявление на волята и 
чувствата на българския народъ. 

Ето вече цѣла седмица какъ народътъ празднува своето истинско 
освобождение. Той се отдаде на безгранична радость – радость, която 
се  разнесе  съ  шума  и  трѣсъка  на  експлоадиралъ  паренъ  котелъ. 
Парата, чието напрежение не можа да издържи котела, символизира 
напѫна на българския народъ къмъ повече свобода; самиятъ пръснатъ 
котелъ напомня деспотичнитѣ и мракобесни управления, които презъ 
последнитѣ  нѣколко  години  терзаеха  морално  и  физически 
българския народъ. 

Отечествениятъ  фронтъ,  обаче,  освенъ  тази  първа  задача  ‐ 
освобождаване  народа  отъ  игото  на  нѣмскитѣ  агенти  –  си  поставя  и 
творческата задача да изгради нова, мощна и демократична България.  

/Възгласи „Да живѣе!” и ʺУра!”, продължени съ бурни рѫкоплѣскания/  
За тая цель той вече преди години оповести принципитѣ, които 

ще  легнатъ  въ  основитѣ  на  това  изграждане;  сѫщото  нѣщо  той 
направи  неотдавна  и  въ  отправеното  предупреждение  къмъ 
правителството  на  Багряновъ,  както  и  въ  своя  манифестъ  къмъ 
българския народъ, съ които актове той вече пое известни задължения 
къмъ него. 

Ето днесъ, само следъ едноседмично управление, Отечествениятъ 
фронтъ,  въ  лицето  на  своето правителство,  излиза предъ  българския 
народъ  да  оповести  програмата,  която  той ще  следва,  за  да  изгради 
наистина нова, мощна и демократична България,  за да може нашата 
страна  да  заеме  съ  честь  и  достойнство  мѣстото  си  между  своитѣ 
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славянски  събратя,  между  съседитѣ  си,  както  и  между  западнитѣ 
европейски и американски демокрации7. 

Прочее,  азъ  пристѫпвамъ  къмъ  оповестяване  на  самата 
програма: 
 
 

П Р О Г Р А М А  
Н А  О Т Е Ч Е С Т В Е Н И Я  Ф Р О Н Т Ъ 8

 
ВЪНШНА ПОЛИТИКА 

 
Сърдечно  приятелство  съ  Съветския  съюзъ  и  вѣчна  дружба9  съ 

братския руски народъ.  
/Продължителни  възгласи  „Ура”!  и  нѣколко  минути  бурни 

рѫкоплѣскания/ 
Установяване приятелски отношения  съ  западнитѣ демокрации 

и великата американска република.  
/Възгласи:  ʺДа  живѣятъʺ  и  „Ура”!  придружени  съ  бурни 

рѫкоплѣскания/ 
Най‐тѣсни приятелски връзки съ Нова Югославия... 

                                         
7 Доста трудна задача –  на 1  януари 1942  година,  в разгара на войната,  във Вашингтон е  създадена 
атлантическата  антихитлеристка  коалиция,  в  която  влизат  САЩ,  Англия,  СССР,  Китай,  Индия, 
Канада,  Франция,  Бразилия,  Гърция,  Югославия,  Австралия,  Южноафриканският  съюз,  Иран, 
Хаити,  Гватемала,  Куба,  Коста  Рика,  Никарагуа,  Нова  Зеландия,  Панама,  Салвадор,  Холандия, 
Белгия, Норвегия,  Люксембург,  Полша,  Чехия,  Доминиканската  република, Мексико.  Документът 
става  известен  като  Декларация  на  Обединените  нации.  Към  нея  по‐късно  се  присъединява  и 
Турция. България е от страната на лошите — заедно с Финландия, Унгария, Румъния и Италия.  
8  Тази  програма  е  приета  от  ръководствата  на  комунистите,  земеделците,  социалдемократите, 
звенарите  и  безпартийните  водачи  на  Отечествения  фронт.  От  нея  може  да  се  съди  какви  идеи 
обединяват коалицията О.Ф. и за какво очаква подкрепа от мнозинството, т.е. какви идеи за промяна 
доминират в българското общество в края на войната. За съжаление трябва да се констатира, че и в 
този  документ  българската  политика  не  е  концептуално  изградена.  По  принцип  в  българската 
политика има една меродавна гледна точка – тук и сега, а публичното обосноваване е в логиката на 
реалната политика (realpolitik) от най‐ниска проба: определя се отношението към Великите сили, 
след което се описва непосредственото владеене и разпределение –  в момента или в бъдеще — на 
територия,  институции,  собственост,  капитали  и  права.  Дотук,  както  се  казва,  „добре”.  Но  в 
политическата  практика  тази  „програма”  се  реализира  при  непрекъснато  разпадане  на 
индивидуални и групови  (във форма на клика) проекти за владеене и придобиване, като при тази 
операция  се  разчита  на  закрилата  от  вън  –  предимно  от  служби  и  лица  от  Великите  сили,  но  се 
случва и подлагане на нетолкова велики сили. 
9 В следващите десетилетия изразът „вечна дружба” ще стане основен политически лозунг – код за 
отношенията между НРБ и СССР. 
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/Възгласи:  „Ура”!  и  продължителни  рѫкоплѣскания/  и  другитѣ 
балкански  народи  за  окончателното  и  братско  споразумение  на 
балканскитѣ държави по всички спорни въпроси10.  

/”Браво”! и рѫкоплѣскания/ 
Окончателно разрешение на македонския въпросъ,  като  се даде 

правото на македонското население да се самоопредѣли.  
/Възгласи ʺУра”! и живи рѫкоплѣскания/  

 
ВѪТРЕШНА ПОЛИТИКА 

 
Възстановяване  на Конституцията  и  на  всички  права  и  свободи 

на българския народъ.  
/Възгласи „Браво”!, „Ура”! и продължителни бурни рѫкоплѣскания/ 
Политическо,  културно  и  правно  изравняване  на  лицата  отъ 

двата пола.  
/ʺБравоʺ! и рѫкоплѣскания/ 
Отмѣняване на всички изключителни закони.  
/Рѫкоплѣскания/ 
Преустройство  на  държавата  съобразно  свободно  проявената 

народна воля.  
/Рѫкоплѣскания/ 
Разтуряне на Народното събрание и произвеждане на свободни 

избори.  
/„Браво” и рѫкоплѣскания/ 
Пълна  и  безусловна  политическа  амнистия  на  борцитѣ  за 

народнитѣ  свободи  и  на  жертвитѣ  отъ  изключителнитѣ 
противонародни закони.  

/„Ура”! и бурни рѫкоплѣскания/ 
Народен  сѫдъ  надъ  виновницитѣ  за  новата  катастрофа  на 

България. 
Народенъ  сѫдъ  надъ  виновницитѣ  за  издевателствата  надъ 

борцитѣ  за  народнитѣ  свободи  и  надъ  мирното  население  въ 
България, както и въ окупиранитѣ територии. 

/Рѫкоплѣскания и възгласи ʺСмъртъ, смърть”/  
Конфискация на имотитѣ и капиталитѣ на забогателитѣ поради 

военната обстановка чрезъ спекула или подкупничество.  
/Гласове ʺбраво” и рѫкоплѣскания/ 

                                         
10 На  хоризонта  се мержелее  Балканска федерация,  но  след  разрива между  Тито  и Сталин  остава 
само глупостта с македонската нация.  
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Прочистване на цѣлия държавенъ апаратъ отъ противонародни 
елементи  и  създаване  честна,  способна   и  вѣрна  на  народнитѣ 
интереси администрация.  

/”Бравоʺ и рѫкоплѣскания/ 
Възстановяване самоуправлението на общинитѣ.  
/Рѫкоплѣскания/  
Преустройство  на  полицията  и  премахване  всички 

нзключителни права,които й позволяватъ да изтезава гражданитѣ и да 
върши издевателства надъ тѣхъ.  

/Възгласи ʺураʺ, продължителни рѫкоплѣскания/  
Учредяване  министерства  на  народното  здраве,  социалната 

политика и на пропагандата. 
/”Браво”,  рѫкоплѣскания/ 
Пълна свобода на вѣроизповѣданието и религиозна търпимость.  
/ʺБравоʺ/  
Уреждане  режима  на  църквитѣ  и  отдѣляне  църквата  отъ 

държавата. 
/Продължителни рѫкоплѣскания/  
Въвеждане граждански бракъ. 
/Възгласи ʺбраво”, „ура”, рѫкоплѣскания/ 

 
ПРОСВЕТНО‐КУЛТУРНА ПОЛИТИКА 

 
Достѫпна  и  широка  народна  просвѣта .  Преустройство  на 

цѣлата образователна система на демократични и научни основи  
/Рѫкоплѣскания и „браво”/  
съобразно  нуждитѣ  на  живота,  като  се  държи  смѣтка  за 

стопанскитѣ  особености  на  нашата  страна  и  на  отделнитѣ 
покрайнини. Провеждане на дѣло задължителното прогимназиално 
образование  

/”Браво”/    
Насърдчение на даровититѣ деца. 
/Рѫкоплѣскания/  
Усиленъ  строежъ  на  училищни  сгради.  Снабдяване  училищата 

съ необходимитѣ пособия.  Създаване  детски ясли, почивни домове и 
детски градини за децата отъ доучилищна възрастъ.  

/Възгласи „ура” и рѫкоплѣскания./  
Създаване  домове  за  забава  и  занимания  на  учащитѣ  се  презъ 

свободно отъ занятия време.  
/”Бравоʺ и рѫкоплѣскания/  
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Увеличение  грамотностьта  и  просвѣтата  на широкитѣ  народни 
маси.  

/Рѫкоплѣскания/  
Отстраняване намесата на чужди фактори въ образователното 

дѣло. Засилване трудовия елементъ въ обучението. 
/Продължителни рѫкоплѣскания/  
Свободна и общодостѫпна университетска наука.  
/”Бравоʺ и бурни рѫкоплѣскания/  
Преустройство  на  университета  и  университетското 

образование.  
/Рѫкоплѣскания/  
Изкореняване на авторитарната идеология.  
/”Браво”/  
Създаване  наученъ  мирогледъ  и  здрави  социални  чувства  въ 

младежьта.  
/Рѫкоплѣскания/  
Повдигане  духовното  самочувство  на  учителя  и  въобще  на 

дейцитѣ  въ  областьта  на  духовната  култура  чрезъ  подобряването  на 
съответнитѣ политически и материални условия. 

/”Браво” и рѫкоплѣскания/ 
 

ВОЙСКА  
 

Пълно демократизиране на войската...  
/Продължителни и бурни рѫкоплѣскания, възторжени „Браво!” и 

„Ура”/ 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩЪ  МИНИСТЪРЪ  ДОБРИ 

ТЪРПЕШЕВЪ:  Да  живѣе  армията!  /Продължителни  възгласи  „да 
живѣе” и рѫкоплѣскания/ 

МИНИСТЪРЪ‐ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  КИМОНЪ  ГЕОРГИЕВЪ: 
...както по отношение използуването й, така й по отношение нейното 
попълване и възпитаване, за да стане тя истинска народна армия. /„Да 
живѣе”,  рѫкоплѣскания/  Прочистване  на  армията  отъ  всички 
противонародни  елементи  и  всѣкакви  влияния,  които  сѫ  се  указали 
фатални  за  нейната  роля  при  разрешаване  нашитѣ  исторически 
задачи.  /Възгласи  „Браво”  и  „Да  живѣе”.  Продължителни 
рѫкоплѣскания/ 

 
СТОПАНСКА ПОЛИТИКА 
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1.  Премахване  на  стопански  и  социално‐вредното 

посрѣдничество11.  
/Рѫкоплѣскания/ 
2.  Премахване  на  частнитѣ  стопански  монополи  и  

привилегии.  
/ʺБравоʺ!/  
Обявяване  за  държавни  ония  отъ  тѣхъ,  които  не  могатъ  да  се 

премахнатъ.  
/Рѫкоплескания/ 
Учредяване  държавни  монополи  за  износния  тютюнъ,  за 

зърненитѣ  храни  и  други  земедѣлски  произведения,  за  петрола,  за 
вносното желѣзо и химикалитѣ, за застрахователното дѣло, за вноса на 
монополни отъ чужбина стоки и т.н.  

/Рѫкоплѣскания/ 
3.  Обществено  организиранъ  вносъ  и  износъ  на  главнитѣ 

предмети за нуждитѣ на населението, на държавата и на общинитѣ.  
/ʺБраво”!/ 
4. Премахване паразитната индустрия  
/Рѫкоплѣскания/  
5.  Организиране  индустрията  върху  основата  на  най‐низкитѣ 

цени  и  разноски  въ  производството.  Създаване  индустрия,  която  да 
произвежда  нуждни  за  масовата  консумация  на  населението 
предмети: типовъ хлѣбъ, типови обувки, типово облѣкло и др.  

/Възгласи „Браво” и продължителни рѫкоплѣскания/ 
6. Създаване на планово и свързано действие въ  
банково‐кредитнитѣ  институции.  Нова  организация  на 

акционернитѣ дружества, за да се премахне всевластието на голѣмитѣ 
акционери. 

/„Браво”!/  
Обществено контролирана кредитна политика.  
/Рѫкоплѣскания/  
 

 
ЗЕМЕДѢЛСКА И КООПЕРАТИВНА ПОЛИТИКА 

 

                                         
11 „Стопански и  социално‐вредното посредничеотво”  е  характерно  за неразвития пазар,  но 
неговото административно (властово) премахване е задълбочаване на проблемите на пазара. 
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7. Кодификация на кооперативното законодателство. Всестранно 
и действително насърдчение на кооперативното дѣло.  

/Възгласи ʺБраво”, „Да живѣеʺ, рѫкоплѣскания/  
Освобождаване  отъ  полицейска  намѣса  и  отъ  тежкия 

бюрократически контролъ.  
/ʺБраво”! Рѫкоплѣскания/  
Обезпечаване  действителното  участие  на  кооператоритѣ  въ 

управлението на кооперациитѣ.  
/ʺБраво”!/  
8.  Отговорность  на  всички  обществени  служители,  държавни, 

общински,  банкови  и  кооперативни  за  законностьта  и 
целесъобразностьта  на  тѣхнитѣ  действия,  на  общитѣ  имъ 
разпореждания и за направенитѣ и заповѣданитѣ от тях разходи. 

9.  Премахваме  на  скрития  данък  върху  земеделския  трудъ  и 
производството съ режима на принудителнитѣ низки цени. Свобода и 
всестранно  насърдчение  на  земеделското  производство  и  на  първо 
мѣсто съ евтинъ и вседостъпенъ кредитъ. 

10.  Кооперативно  обработване  на  земята,планови  и 
специализирани  засевки  за  повдигане  на  замеделския 
добивъ .Отпускане  кредити  и  снабдяване  коопариранитѣ  стопанства 
съ тежъкъ земеделски инвентаръ отъ държавата. 

/Рѫкоплѣскания и възгласи ʺБраво!ʺ/. 
11.  Снабдяване  на  безземленото  и  малоземленото  население  съ 

нуждната за неговото стопанско сѫществуване земя. Никой не може да 
притежава стопанство по‐големо отъ 300 декара. 

/Бурни рѫкоплѣскания и възгласи ʺБраво”/ 
12.  Контролъ  върху  печалбитѣ  на  капитала  и  определяне 

максималнитѣ  имъ  размеря.  Премахване  всѣко  положение  на 
привилегии и монополни положения, създавани отъ сѫщия. 

13.  Междубалканско  стопанско  сътрудничество.  Коригиране  на 
едностранчивата  външна  търговия  на  България.  Създаване  нови 
пазари. 

14.  Земята  за  земеделцитѣ,  т.е.  за  този,  който  пряко  я 
обработва.  

/Рѫкоплѣскания и възгласи ‐ʺБравоʺ!/  
 

ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА 
1. Действителни общински и държавни бюджети, съобразени съ 

срѣдствата на народа, съ които може да стане тѣхното покриване, като 
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се има предъ  видъ  закрепване  на  народнитѣ поминъци и  специално 
това на кооперациитѣ. 

2.Освобождаване  отъ  чрезмерно  косвено  облагане  предметитѣ 
отъ първа необходимрстъ.  

/Рѫкоплѣскания и възгласи „Браво!ʺ/ 
3. Въвеждане прогресивно‐подоходенъ данъкъ; 
/ Рѫкоплѣскания и възгласи „Браво!”/  
Данъкъ върку богатствата и големитѣ имущества.  
/Рѫкоплѣскания и възгласи „Браво!”/  
4.  Конфискация  на  незаконно  припечеленото  чрез  доставки  и 

чрезъ разпредѣление на контигенти презъ военно време.  
5.  Данъци  върху  печалбитѣ  отъ  социално  стеклитѣ  се  условия 

отъ войната и спекулата. 
6 .   Прогресивно  данъчно  облагане  съ  определяне  необлагаем 

екзистенц‐минимум  за  данъкоплатцитѣ,  обременени  от  големи 
семейни тежести и по—тежко облагане рентитѣ и рентиеритѣ.  

/Рѫкоплѣскания и възгласи „Браво!”/  
7.  Преустановяване  издаването  банкноти  срещу  бюджетни 

дефицити. 
8.  Прибегване  къмъ  заеми  върху  основата  на  личната, 

действителна заможностъ на всички. 
 

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 
 

1.Кодификация  на  трудовото  законодателство  и  социалнитѣ 
застраховки.  Участие  и  контролъ  на  работницитѣ  при  управлението 
на фонда ʺОбществени осигуровки”.  

/Рѫкоплескания и възгласи „Браво!”/ 
Изборность на трудовитѣ инспектори.  
/Рѫкоплѣскания и възгласи „Браво!”/  
2. Обезпечаване работа за всички. 
3.Социални застраховки за всички слоеве на населението. 
4. Въвеждане 40‐часова работна седмица.  
/Бурни и продължителни рѫкоплѣскания и мощни и продължителни 

възгласи „Ура!” и „Браво!”/ 
5. Действителна  защита на работницитѣ отъ  експлоатацията на 

работодателя. 
/ Рѫкоплѣскания и възгласи ʺУра!” и ʺБраво!”/ 
6. Създаване хигиенични жилила и условия за работа. 
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7. Определяне минимални заплати и надници за работницитѣ и 
държавнитѣ наемници, съобразно съ нивото на живота.  

/ Рѫкоплѣскания и възгласи „Браво!”/ 
8. Ефикасна помоцъ за беднитѣ. 
9.  Чувствителна  и  незабавна  помощ  на  пострадалитѣ  отъ 

бомбардировкитѣ.  
/ Рѫкоплѣскания и възгласи „Браво!”/  
10.Държавна  помощь  и  пенсия  за  пострадалитѣ  въ  борбата 

противъ фашизма12.  
/Бурни и продължителна рѫкоплѣскания и мощни и продължителни 

възгласи ʺУра!”/ 
 

П Р А В О С Ъ Д И Е 
 
1.  Евтино  и  бързо  правораздаване  чрезъ  намаление  сѫдебнитѣ 

мита  и  берий,  презъ  откриване  сѫдилища  въ  по‐големитѣ  населени 
места и чрезъ опростяване сѫдебнитѣ формалности. 

/Рѫкоплѣскания и възгласи „Браво!”/  
2.  Преустройство  на  нашето  законодателство  съобразно 

народния, битъ и новитѣ стопански и социална условия.  
/Рѫкоплѣскания и възгласи „Браво!”/ 
3.  Учредяване  сѫдебна  политика./  Рѫкоплѣскания  / 

4. Сѫдебна отговорность на чиновницитѣ при нарушаване на тѣхнитѣʺ 
задължения. 

/Рѫкоплѣскания и възгласи „Браво!”/  
5.  Обществено  педагогическа  борба  съ  престъпността  и 

подобрение наказателния режимъ 
/Рѫкоплѣскания и възгласи „Браво!”/ 
 

ГРИЖИ ЗА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ 
 
Изработване  държавенъ  здравенъ  планъ,  който  ще  преследва 

следнитѣ неотложни задачи: 
1. Повдигане жизненето равнище и здравната култура на народа, 

оздравяване неговия битъ и трудъ.  

                                         
12  След  войната  във  всички  европейски  страни  са  давани  държавни  помощи  и  пенсии  на 
пострадалите от фашизма. У нас помощи и пенсии се даваха и на участниците във въстанията срещу 
преврата на Цанков (9 юни 1923) – в Юнското и Септемрийското въстания 1923, както и на жертвите 
на Белия терор от 1925 г. и следващите.  
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2. Борба съ детската смъртность чрезъ осигуряване на най‐добри 
условия  за  отглеждане  на  децата  и  чрез  ефикасни  мерки  срещу 
детскитѣ болести. 

/Рѫкоплѣскания и възгласи „Браво!”/  
3.  Системна  и  прланова  борба  съ  туберкулозата  и  съ  всички 

други заразни и социални болести. 
/Рѫкоплѣскания и възгласи „Браво!”/  
4.  Най‐широко  санитарно  благоустройство  на  жилища  и  на 

всички населени места. 
5.  Своевременна  и  квалифицирана  медицинска  помощь  на 

населението. 
6.  Особени  грижи  за  подрастващитѣ  поколения  като  се 

поставятъ  на  нуждната  висота  хигиеничнитѣ  условия  въ  селата, 
фабрикитѣ, работилницитѣ, училищата и пр. 

7. Поощряване спортътъ и поставянето му на научни условия.  
/Рѫкоплѣскания/ 
8. Грижи за болнитѣ, сирацитѣ и старцитѣ. 
9. Насаждане истинска здравна култура.  
10. Всенародна медикосоциална застраховка. 
/Рѫкоплѣскания и възгласи „Браво!”/  
11. Всестранни грижи за жената‐майка. 
/Рѫкоплѣскания и възгласи „Браво!”/  
 
Д0БРИ ТЪРПЕШЕВЪ: Да живѣе майката! 
 
МИНИСТЪРЪ‐ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  КИМОНЪ  ГЕОРГИЕВЪ:  Да 

живѣе майката!  
/Рѫкоплѣскания и възгласи „Да живѣе майката”/  
Ето  драги  столични  граждани,  гражданки  програмата,  която 

правителството  на  Отечествения  фронтъ  предлага  на  българския 
народъ и която програма ние сме дълбоко убедени, че ще намери най‐
радушенъ  приемъ,  защото  тя  отговаря  на  неговитѣ  въжделения 
и неговитѣ добре разбрани интереси. Нека викнемъ всички: да живѣе 
нова, независима, мощна и демократична България. Ура! 

/Всички ставатъ на крака. Мощни и продължителни възгласи :   ʺУра!” 
и бурни рѫкоплѣскания/ 

Да живѣе българската войска  
(Мощни и продължителни възгласи ʺУра!”),  
която е най‐здравата опора на нова България. 
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МИНИСТЪРЪ ДОБРИ ТЪРПЕШЕВЪ: Има думата министърътъ 
на пропагандата. Ще говори за външната политика. 

МИНИСТЪРЪ ДИМО КАЗАСОВЪ13:  
(Посрѣщнатъ  с  бурни  и  продължителни  рѫкоплѣскания  и  възгласи: 

„Ура!”) 
Гражданки и граждани! Мене се падна дълга да кажа  

нѣколко  думи  върху,  външната  политика  на Отечествения  фронтъ14. 
Моята  задача  е  лека,  защото  политиката  на  Отечествения  фронтъ  е 
ясна. 

Една  чужда  на  народа,  на  неговитѣ  интереси  и  на  неговитѣ 
въжделения  властогонска  клика  тикна  народа  и  държавата  предъ 
зиналитѣ обятия на днешната катастрофа. Хора, които нѣмаха връзки, 
на  които  липсваше  привързаностъ  към  народа,  нѣматъ  никакви 
причини  да  сметнатъ,  че  сѫ  смъкнати,  защото  тѣ  никога  не  сѫ 
разполагали  съ  законна  власть,  тѣ  не  сѫ  били  освенъ  народни 
узурпатори. 

 /Рѫкоплѣскания и възгласи „Вѣрно!”/  
 Тѣ обявиха война на Англия, големитѣ и велики синове на която 

сѫ  съпѫтствували  съ  интереситѣ  си  и  съ  грижитѣ  си  историческитѣ 
стъпки на България ‐ отъ Гладстона до Чърчила. Днешиятъ английски 
министъръ‐председатель  бѣше  оня,  който  следъ  страшната 
катастрофа  на  1918  г.  можа  да  разбере  и  да 
почувствува трагедията на българския народъ и да излѣзе съ една ярка 
защита на неговитѣ интереси. 

Тѣ  обявиха  война  на  Америка,  грижитѣ  на  чиито 
филантропически  фондации  сѫ  отбелязани  въ  всички  области  на 
                                         
13  Речта  на  Димо  Казасов  е  в  защита  на  България  (загубила  войната,  съюзник  на  Хитлер,  със 
застрашена териториална цялост). В своята реч, както ще види читателят, той атакува вътрешните 
врагове – предишните управници. Така иска да покаже на Съюзниците виновните и да подчертае, че 
в страната винаги е имало техни (на Съюзниците) симпатизанти и съратници. Това е характерно за 
българския диалог – той се води от елита, на наша сцена, за да бъде установен работен консенсус с 
чуждата публика,  а не с нашата. Като в антична драма българският народ е въвлечен на сцената в 
ролята  на  Хор.  Той  участва  в  представлението,  но  журито  (публиката)  са  чужденците  –  Москва, 
Лондон, Вашингтон, Берлин, Париж... И тъй като чужденците не могат да вникнат в драматургията 
(непознат  език,  неизвестни  реалии  и  непонятни  смисли),  те  персонализират  страната  в  местните 
актьори‐посредници, които стават техен основен източник на информация и канал за влияние. Но 
за да бъдат сигурни в лоялността на посредниците, те (такава е очакваната практика) ги „купуват” и 
интегрират  в  своите  структури.  Така  посредниците‐българи  стават  актьори  в  друга  (не‐българска) 
драматургия и са в консенсусни отношения в чужди екипи... 
14  В  този  момент  България  е  на  губещата  страна  във  войната,  още  не  е  подписала  никакъв 
международен  документ,  правителството  от  никого  не  е  признато,  страната  е  окупирана  от 
Съветската армия. Българското правителство няма никакъв избор във външната си политика. На 28 
октомври 1944 г. негови представители ще подпишат в Москва Съглашението за примирие. 
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нашата  култура  и  на  нашия  социален  животъ.  Училищата, 
Агрономическия факултетъ, фондациитѣ за оздравяване на потънали 
в  болести  маларични  области?  Бежанскитѣ  селища  ‐  всичко  това  е 
плодъ  на  едно  отношение  приятелско,  топло  на 
американския народъ къмъ малкия свободолюбивъ и гордъ български 
народъ. 

Тѣ обявиха война и на еврейския народъ. 
/Възгласи: „Долу виновницитѣ!”, „Смъртъ!”/  
Тѣ  обявиха  война  на  една  световна  общностъ,  защото 

еврейскиятъ народъ представлява една световна общностъ, която се е 
приобщила и проникнала въ всички области на световната стопанска, 
културна  и  социална  структура  и  заема  в  тези  области  едни  от  най‐
високитѣ  и  едни  от  най‐отговорнитѣ  постове.  Тѣ  изправиха  по  този 
начинъ  единъ  малъкъ  нуждаещъ  се  от  защита  народъ  срещу  единъ 
огроменъ и страшенъ световенъ блокъ, какъвто е англо‐саксонскиятъ и 
еврейскиятъ15.  Но  тѣ,  заедно  съ  това  пожертвуваха  една  скъпа 
съкровищница  на  нашия  народъ  –  неговата  позната  на  всички 
толерантностъ.  Толерантността  на  българския  народъ  бѣше  бронята 
му,  здравата  непронизаема  броня,  съ  която  той  защитаваше  правата 
на своитѣ потиснати сънародници. 

 /Рѫкоплѣскания и възгласи „Вѣрно!” и „Браво!”/ 
Тази  броня  фалшивитѣ  патриоти  я  разкъсаха  и  чрез  това 

обезоръжиха  единъ  народъ  да  защитава  предъ  световния  форумъ 
своитѣ интереси. 

Тѣ  обявиха  война  на  Гърция  и  Югославия  –  на  Гърция  при 
освобождаването  на  която  българскитѣ  възрожденци  взеха  активно 
участие  въ  борбата  за  нейната  независимостъ,  на  Сърбия,  при 
освобождаването  на  която  българскитѣ  възрожденци  бѣха  рамо  до 
рамо  съ  сръбскитѣ  борци  за  сръбската  независимостъ.  Имената  на 
Каравелов,  на  Левски  стоятъ  записани  съ  сѫщитѣ  ярки  слова  въ 

                                         
15  Димо  Казасов  не  би  могъл  друго  да  каже.  Войната  продължава.  Войната,  която  сме  загубили. 
Остава още цяла година до капитулацията на Япония.  
Но  вече  от  дистанцията  на  десетилетията  трябва  да  се  подчертае,  че  е  истина,  дето  България  е 
обявила война и на САЩ, и на Англия, поради което е бомбардирана от тяхната авиация, истина е, 
че във войната е съюзник на Хитлеристка Германия, но е истина и това, че България не воюва реално 
нито със САЩ, нито с Англия, а своите евреи спасява. За съжаление българската администрация в 
Македония  и  Беломорието  не  спасява  евреите  от  тези  земи,  с  което  (според  мен)  предопределя 
развитието  на  така  наричания  „македонски  въпрос”  след  войната,  та  до  днес  (2009).  „Фалшивите 
патриоти”, както ги нарича Казасов тук, са истинската беда за България.  
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историята на сръбското възраждане16, съ каквито ярки огнени букви тѣ 
стоятъ записани в скрижалитѣ на нашата собствена история. 

/Рѫкоплѣскания и възгласи „Вѣрно!” /  
Това е нечувано кощунство срещу най‐скъпитѣ, най‐съкровенитѣ 

идеали на нашето национално възраждане.  
(Възгласи: „Позоръ!”) 
Възрожденци! О, не, гражданки и граждани, тѣ не са, освенъ; тѣ 

не бѣха, освенъ изрожденци.  
/Рѫкоплѣскания и възгласи „Браво!”/ 
Тия  обаче  не  посмяха  обяватъ  война  на  Съветска  

Русия ‐ не че не желаеха но чувствува, че не могатъ, 
защото  усещаха  топлото,  пълно  съ  любвеобилни  чувства  сърдце  на 
българския  народъ,  което  тупти  еднакво  съ  сърдцето  на  руския 
народъ. 

/Бурни и  продължителни  рѫкоплѣскания  и  мощни  и  продължителни 
възгласи „Ура!” и „Браво!”/ 

Тъ  знаеха,  че  не  съ  само  чувствата  на  признателностъ  къмъ 
нашитѣ  освободители,  които  пълнятъ  съ  толкова  скъпоценно 
съдържание сърдцето на българския норадъ. Тѣ чувствуваха, че освенъ 
тези чувства има една привързаност къмъ правдата  

/Възгласи: ʺБраво!”/  
къмъ  свѣтлината,  къмъ  новия  редъ,  който  води  човечеството 

къмъ прогресъ.  
/Възгласи ʺБраво!”. Бурни и продължителни рѫкоплѣскания /  
Тези  чувства  следователно  бяха  традиционнитѣ  чувства  на 

поколенията,  които  помнятъ  епичнитѣ  борби  на  освободителната 
руска армия.  

/Възгласи ʺДа живѣе!ʺ. Продължителни рѫкоплѣскания.) 
Но  не  само  тези  чувства.  Това  бяха  и  новитѣ,  осъзнати,  свѣтли 

чувства, че въ великата земя на рускитѣ народи, въ мощния съюзъ па 
Съветскитѣ социалистически републики  

/Възгласи  „Да  живѣятъ!ʺ  Многократно  ʺУраʺ  и  продължителни  , 
рѫкоплѣскания./  

се  издига  една  страшна  и  силна  воля  ‐  да  се  освободи 
човечеството отъ тиранията на хитлеризма  

/”Ура!” и продължителни рѫкоплѣскания /  
и  да  дойде  единъ  по‐добъръ,  по‐човеченъ,  по‐светълъ,  по‐

изпълненъ  съ  човѣшки  чувства  и  съ  човѣшки  отношения  светъ,  при 

                                         
16 За онова време, меко казано — съмнително твърдение. 
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който  дори  и  когато  мъката  не  може  да  бѫде  отстранена  поради 
тежкитѣ  условия  завещани  отъ  войвата,  тя  ще  бѫде  носена  съ 
чувството,  че  това  е  справедливостьта,  която  я  носи,  съ  гордия 
непобедимъ маршъ къмъ победата.  

/Възгласи ʺБpaво!” и продължителни рѫкоплѣскания/ 
И все пакъ  тѣ  воюваха,  съ  великия Съветски  съюзъ.  Тѣ  воюваха 

като  допущаха  превозването  на  войски  и  материали  по  нашитѣ 
желѣзници  за  руския  фронтъ.  Тѣ  воюваха  като  направиха  нашитѣ 
пристанища  прйютъ  на  корабитѣ  на  германцитѣ,  на  подводницитъ 
имъ,  на  всичкитѣ имъ плавателни  съдове,  които  бяха  предназначени 
да атакуватъ гордата защитници на своята родина. Тѣ воюваха съ една, 
какъ да кажа отвратителна изложба  

/Възгласи „Позоръ!”),  
за  да  станатъ  още  по‐мизерни  оръдия  на  германския 

хитлеризъмъ. 
/Възгласи „Позоръ!” ʺДолу!”)  
Но  тази  клика  отъ  малки,  дребни,  мръстни,  нищожни  по 

замисли  управници  воюва  и  чрез  хайката,  мизерната  хайка,  която 
бѣше пуснала по следитѣ на представителитѣ на Съветския съюзъ.  

(Възгласи „Позоръ!”) 
И, драги съгражданки и съграждани, едно велико, необикновено 

търпение  –  великото  и  необятно  търпение  на  руския  народъ;  едно 
огромно,  пълно  съ  свещеното  съдържание  на  любовта  сърдце  като 
сърдцето на руския народъ  

/Възгласи:  „Да  живѣе!”17,”Ура!”  Бурни  и  продължителни 
рѫкоплѣскания/  

можеше да  отмине  съ  снизхождение  тази нечувана провокация 
на  единъ  малъкъ  народъ18  срещу  единъ  колосъ,  който  бѣ  прострелъ 
защитата  си  не  само  върху  него,  но  върху  цѣлия  светъ,  за  да  cпаси 
световната цивилизация. 

/Възгласи ʺВѣрно!”, „Ураʺ и продължителни рѫкоплѣскания /  

                                         
17  Възгласът  „да  живее”,  който  тук,  в  предишни  масови  прояви,  както  и  в  следващите  няколко 
години, е често срещан. Има свитедетелства, че той е използван още преди Освобождението. През 
петдесетте години на ХХ век той окончателно изчезна от българските публични прояви. Защо? 
Едно от възможните обяснения е свързано с факта, че по това време изчезват и противоположните 
възгласи,  характерни  за  българските  масови  прояви,  „Смърт”  и  „Позор”.  Настъпва  известна 
умереност, която ще бъде отчасти засегната през зимата на 1989‐90 година.  
18 Един от упорито поддържаните митове в българското политическо пространство до ден днешен е, 
че  сме „малък народ”, „малка  страна”, и оттук  следва постановката на просяка –  да има милост у 
големите към нас, да бъдат великодушни, да ни закрилят и пр. Тази позиция на „жертвата” намира 
различни трансформации във всичките посоки на българската политическа активност.  
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Едно  пропуснаха  тези  злополучни  управници  ‐  да 
мобилизиратъ  и  да  изпратятъ,  както  това  направиха  много  отъ 
окупиранитѣ  държави  на  западъ19,  да  мобилизиратъ  и  да  изпратятъ 
легионери20 да се сражаватъ съ Червената армия.  

/Възгласи ʺHямаше да отидат!” „Позоръ!”)  
Тѣ го пропустнаха, защото знаеха, че народнитѣ синове нѣмаше 

да отидатъ21. 
(Рѫкоплѣскания)  
Видеха, че всрѣдъ народа можеха да изникнатъ народни бойщи, 

а тѣ въ своитѣ редове нѣмаха освенъ подлеци.  
/Възгласи: „Вѣрно!” и продължителни рѫкоплѣскания/,  
които могатъ да чупятъ витрини на беззащитнитѣ евреи  
/Възгласи „Позоръ!”),  
подлеци които могатъ да нападатъ въ гърбъ беззащитнитѣ жени, 

деца и граждани.  
/Възгласи: ʺПозоръ”!/  
И ето защо тѣ не изпратиха легионери. Това е големиятъ фактъ, 

че не можаха. Този на пръвъ погледъ малъкъ, но въ сжщность страшно 
значителенъ фактъ,  той  е  единъ  капиталъ  на  българския  народъ.  Съ 
този капиталъ той ще излѣзе да защищава интереситѣ и правдинитѣ 
си,  защото  всички  народи  без  изключение  дадоха  легионери22,  само 
българскиятъ  народъ,  единствено  българскиятъ  народъ  не  даде 
легионери въ борбата срещу свободнитѣ народи.  

/„Да живѣе!”/ 
Но той, българскиятъ народъ редомъ съ останалитѣ народи даде 

една друга армия, могъща и силна, могъща и силна, не съ чеслеността 

                                         
19 Това е истина, която ораторът подчертава с ясна тенденция – от една страна издига тезата, че сме 
били окупирани от Германия (което не е вярно), а от друга подхвърля идеята, че България, макар и 
съюзник  на  Хитлер,  е  била  по‐малко  старателна  в  изпълнението  на  неговата  воля,  отколкото 
марионетните режими в редица европейски страни (което е вярно). 
20  Имат  се  предвид  членовете  на  Българските  национални  легиони  –  прохитлеристка, 
националистична и фашистка организация, която възстанови своето съществуване след 10 ноември 
под името Български демократичен форум и играеше  значима роля  в СДС по  времето на Филип 
Димитров. 
21  От  словото  излиза,  че  легионерите  са  „народни  синове”.  В  този  момент  те  са  сред  „враговете”. 
Дали ораторът  казва  това  увлечен от  своето  красноречие,  което  е по‐малко  вероятно,  или иска  да 
подчертае,  че  в  България  няма  хора,  които  биха  отишли  да  воюват  срещу  Съветска  Русия  на 
страната на Хитлер, е трудно с категоричност да прецени, но внушението, което се прави, е в полза 
на  второто  допускане.  В  следващите  си  думи  ораторът  подменя  външноплотическия  контекст,  в 
който е споменал легионерите, с морален: те не са имали качествата на достойни бойци. 
22 Българските национални легиони са националистична организация, но са част от международно 
прохитлеристко движение. 
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си  а могъща и  силна  съ  въодушевлението  си,  съ  готовностъта  си  [за] 
саможертви, с непоколебимото си решение да се бори до край, докато 
извоюва свободата на своя народъ.  

/Възгласи: „Да живѣе народната армия!”/  
Тази  армия имаше  свойтѣ разклонения. Азъ  я наричамъ,  както 

всички я наричатъ, армията на народното съпротивление. 
Тази  армия  на  народното  съпротивление  даде  25  хиляди 

интернирани въ концентрационни лагери;  тази армия даде хиляди и 
хиляди  мѫже,  жени  и  малолѣтни  изтезавани  въ  полицейскитѣ 
участъци.  

/”Позоръ”!/  
A‐a! Уважаемо събрание! Думата ʺизтезаваниʺ не ни дава никаква 

представа  за  инквизицията,  за  страшната,  за  позорящата  единъ 
свободенъ народъ и съвременната цивилизация инквизиция, на която 
тази армия бѣ подложена. 

/Възгласи: ʺПозоръ!”/  
На тази инквизиция властьта на Отечествения фронтъ тури край 

веднъж завинаги. 
Тази  армия  на  вѫтрешна  съпротива  даде  8,908  граждани, 

осѫдени  на  дългогодишенъ  затворъ,  загдето  имаха  доблестьта  де 
казватъ налево и надесно, че управницитѣ водятъ къмъ гибелъ земята 
ни.  

/Викове ʺВѣрно!ʺ/  
Отъ  тия  осѫдени  655  съ жени  и  1010  малолѣтни.  Тая  армия  на 

съпротивата даде надъ 200 души23 осѫдени на смърть. 

                                         
23 Това е цифрата на осъдените, а не на избитите.  
Няколко месеца по‐късно  започва  работата  си Народният  съд. Общо  в  страната  са  проведени  135 
процеса  с  11  122  подсъдими.  Процесите  продължават  до  април  1945.  На  смърт  са  осъдени  2  730 
човека (има разлики в цифрите — срещат се и други цифри, но всички са около 2 700), на доживотен 
затвор — 1305 души, останалите — на различни срокове затвор.  
Виждам три варианта на интерпретация за големия брой смъртни присъди: 
1. Политически. На 4 февруари 1945  г.  започва конференцията  в Ялта,  която решава  следвоенната 
съдба  на  Европа  и  държавните  граници.  Първите  присъди  (срещу  политическия  връх)  са 
произнесени на 1 февруари 1945  г. —  четири дни преди да  започне Ялта,  където България  е  сред 
победените. Победителите решават и нейното бъдеще.  Георги Димитров,  който по  това  време е  в 
обкръжението на Сталин, и фактически дава указания как да протича Народният съд, не е могъл да 
не  знае  какви  въпроси  ще  се  обсъждат  в  Ялта.  С  присъдите  си  Народният  съд  доказва  пред 
победителите решимостта на нова България да бъде добър съюзник и ʺда се поправиʺ. 
2.  Етнокултурен.  Не  е  ли  броят  на  смъртните  присъди,  произнесени  от  Народния  съд, 
етнокомпенсация  за  слабата  съпротива  срещу  фашизма  и  прохитлеристката  ориетация  на 
страната?  
Не е ли тази проява на отмъщение проява на комплекса за виновност? 
Слабото  участие  в  борбата  срещу  хитлеризма  се  компенсира  с  обявяване  на  много  виновни  за 
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Времето  не  ми  позволява,  ‐  азъ  отивамъ  бързо  къмъ  края  на 
своето изложение ‐ да посоча картината на страшното самообладание, 
на  класическото  самообладание,  предъ  което  самообладание  много 
примери отъ Френската революция ще избледнеятъ24  

/ʺВѣрноʺ!/  
Защото не се е видъло предъ бесилката да се вънчаватъ съ пъсни 

и  съ  хора,  както  се  венчава  предъ  бесилката25  Вапцаровъ  въ 
централния  затворь  и  както  падна  съ  разкъсана  превръзка,  предъ 
куршумитѣ,  генералъ Заимовъ, загдето имаше доблестьта да каже, че 
Русия е непобедима – само заради това!  

/”Браво!” Рѫкоплѣскания.ʺВечна слава на генераль Заимовъ!ʺ/  
И  накрая  ‐  съпротивата,  която  указа  възстанническата  армия26. 

Ние виждаме бойцитъ на тая възстаническа армия  
/”Да живѣе!ʺ Рѫкоплѣскания/  
Ние  виждаме  сега  тѣхнитѣ  изгорени  лица27.  Ние  виждаме 

тѣхнитѣ  разкъсани  отъ  изпитанията  дрехи.  Ние  не  виждаме,  обаче, 
ние  не  можемъ  да  почувствуваме  страшнитѣ  мъки,  тежкитѣ 
изпитания  и  горчивитъ  дни,  които  тѣ  [са]  прекарали  презъ  дългия 
периодъ  на  своята  упорита  и  сурова  борба  за  свободата  на  своя 
народъ.  

/ʺ Да живѣятъ!” Рѫкоплѣскания/.  
Тая борба само съ тия две ръце,  тя имаше една вѣра;  тая борба 

имаше единъ идеалъ. И срещу тия две ръце, и срещу тая вѣра и срещу 
тоя  светълъ,  хранещъ  се  въ  душата,  на  всѣки  възстаникъ  идеалъ, 
тръгнаха  армии  да  се  сражаватъ,  въоръжени  съ  всичката  съвременна 
техника,  сплотени  около  своето  обучено  командуване.  Все  пакъ  не 
успеха  да  ги  сразятъ,  защото  отъ  едната  страна  на  фронта  и  отъ 
другата,  въ  фронта  на  армията,  сѫщо  имаше  синове,  въ  гърдитѣ  на 
                                                                                                                             
прохитлеристката ориентация. Търсенето на виновниците е характерно за българската култура. 
3. Възмезден. Цола Драгойчева събира по линия на Отечествения фронт информация за избитите 
комунисти  и  левичари  от  1923  до  1944  година.  Те  са общо  5134  човека.  Събраната  информация  е 
предоставена на главния народен обвинител — Георги Петров, а след приключване на Народния съд 
той  докладва  пред  ръководството  на  Комунистическата  партия:  броят  на  осъдените  на  смърт  от 
Народния  съд  е  2618,  а  броят  на  загиналите  антифашисти  през  периода  1941  г. —  1944  г  е  2320 
(според сведенията, събирани от Цола Драгойчева по линия на ОФ комитетите). 
4.  Общоевропейска  вълна  –    цяла  Европа,  без  никакво  изключение,    е  залята  от  съдебно  и 
извънсъдебно преследване на прохитлеристките елементи и колабарационистите. По въпроса има 
достатъчно информация в интернет.   
24 Димо Казасов говори на едро.  
25 Вапцаров е разстрелян. 
26 Има предвид партизаните. 
27 „Изгорени лица” – добития тен от живота на открито в планината. 
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които кипеше сѫщия зовъ за борба28./ʺБраво!ʺ Рѫкоплѣскания/ Нѣма 
да ви описвамъ картината на разнасянитѣ, тъй както въ турско време 
не бѣха разнасяни,отсечени глави.  

/ʺПозоръ!”/  
Нѣма да ви описвам сѫщо така пожарищата, които се виеха надъ 

схлупенитѣ гюзи29 на бащитѣ и на братята на въстаницитѣ, нито бихъ 
могълъ  да  кажа  за  мъката,  която  разкъсваше  бащата,  майката  и 
сестрата,когато  виждаха  събраното  съ  толкова  усилия,  съ  толкова 
черенъ трудъ, съ толкова кървавъ поть, притежание, по една дивашка 
заповедъ да се обрича въ пленъ на огъня.  

(„Позоръ!”) 
Ако това го вършеха безотговорни, ние все такъ бихме разбрали 

подбудитѣ, но когато това го правятъ тъй нареченитѣ управници  
/”Долу!”/ 

ние  имаме  всичкото  основание  да  сметаме,  че  в  продължение  на 
четиритѣ  последни  години  е  била  въ  ръцетѣ  на  една  шайка  отъ 
престъпници.  

/ʺДолу!ʺ, „Позоръ!” Рѫкоплѣскания./  
Тази  съпротива,  въ  мащаба  на  нашата  земя  и  въ  размера  на 

нашия  народъ,  нека  ми  бяде  позволена  тая  нескромностъ  като 
българинъ  да  смътамъ,  че  тя  въ  съотношение  съ  съпротивата,  която 
оказаха  големитѣ  народи,  не  само  че  не  бѣше  по‐малка,  а  бъше 
значително по‐голѣма отъ съпротивата на другитъ окупирани земи.  

/ʺВѣрно!ʺ Рѫкоплѣскания/  
Съ  тия  нъколко  думи,  азъ  искамъ  да  приключа  своето 

изложение,  за  да  дамъ  възможность  на  моитѣ  другари  да  развиятъ 
положенията,  върху  които  почива  политиката  на  Отечествения 
фронтъ.  И  приключвайки,  азъ  искамъ  да  отбележа  още  единъ  пѫть 
формулата, която Фигурира въ програмата на Отечествения фронтъ за 
нашитѣ  отношения,  за  отношенията  на  българското  правителство 
кьмъ  Англия,  Америка,  къмъ  европейскитъ  демокрации,  къмъ 
балканскитѣ  народи  и  къмъ  великия  Съветски  съюзъ.  И  когато  се 
връщамь къмъ ярката формула на  тая политика,  азъ не мога да не я 
илюстрирамъ  съ едно ново  съдържание.  Това  съдържание  ви  го  дава 
единъ  случаи,  на  който  мнозина  бъха  свидетели  при  срѣщата  съ 

                                         
28  На  новата  власт  не  й  трябва  противопоставяне  с  армията.  Армията  е  преминала  под  нейна 
команда.  
29  Дюзи  или  гюзи  –  трудно  е  да  се  разчете —  и  в  двата  варианта  думата  е  неясна,  но  смисълът  е 
очевиден – хижа, къща, дом. 
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съветскитѣ кореспонденти, и единъ другъ случай, който ми даде единъ 
български въстаникъ. 

Излизайки отъ Министерството на пропагандата, азъ срѣщам на 
стълбитъ  единъ  изпокъсанъ,  и  съ  омачкана  риза  боецъ  отъ 
въстанническата армия. Поиска да размънимъ нъколко думи. Каза ми, 
че се казва Стоянъ Петковъ ‐ Даскала, действуващъ въ Бургаско. Между 
другото азъ изразихъ очудването си загдето тая възстанническа армия 
съ  такава  изумителна  дисциплина  съ  такова  ръдко  самообладание 
минава покрай домоветѣ и покрай близкитъ на  тези,  които нанесоха 
най‐кървавитъ и най‐люти рани не  само върху  тѣхъ  върху  снагата на 
тая армия, но я върху снагата на тъхнитъ близки. Той ми отговори: ʺНе 
бива да ви очудва това. Вижте, ‐ ми каза тоя простъ възстанникъ ‐ азъ 
не мога да влеза въ единъ часовникарски магазин, защото това ʺтикъ‐
такъʺ  въ  часовникарския  магазинъ  хвърля  въ  тръпки  цѣлия  ми 
организъмъ. То ми напомня за инквизиторскитѣ срѣдства, съ които си 
служеха  при  изтезаването  ми  въ  затворитѣ.  Бѣхъ  битъ,  бѣхъ 
малтретиранъ и защото бѣхъ битъ и почувствувахъ всичката болка на 
бития човъкъ, азъ, простиятъ, не мога да вдигна ръка да ударя когото и 
да било, дори ако той е и моя противникъʺ30.  

/Бурни рѫкоплѣскания/ 
Сѫщата вечеръ на банкета31, даденъ отъ българскитъ писатели на 

Съветскитъ  кореспонденти  и  на  съветския  писатель  Кожевниковъ32, 
последниятъ  говори и нѣкои  го попитаха,  защо маршируващата изъ 
улицитеъ  армия  е  тъй  мрачна  тъй  затворена  въ  себе  си,  тъй 
съсрѣдоточена; защо възгласи отъ нея не излизатъ тъй, както излизатъ 
изъ нашитъ гърди. 

 И той каза: ʺДа ви обясня. Вие не знаете презъ какви пепелища и 
презъ какви разорения е минала тази армия. И днесъ тази армия има 
само  едно  чувство,  чувството  на   омраза  къмъ  противника.  Ние 
мразимъ  страшно,  ненавиждаме  страшно  противника  и  ще  го 
мразимъ дотогава,докато не стъпимъ въ Берлинъ!ʺ 
                                         
30  Този  разказ  на  Казасов  звучи  наивно  и  по‐скоро  политически  призивно  – така  да  бъде,  такова 
поведение имайте.  
31  Против  банкетите  в  тези  гладни  месеци,  давани  по  повод  и  без  повод,  има  реакция  от  оф‐
опозицията. Но самата дума е приятна със своята откровеност — не е коктейл, не е вечеря... 
32  Военен кореспондент на  „Правда” –  органа на ВКП(б).   На 21  септември    той  е  вече  в Москва и 
заедно  със  Сиволобов,  друг  журналист,  има  среща  с  Георги  Димитров.  На  нея  разказват  за 
блестящите  си  впечатления  от  България  и  му  казват:  “Ако  Димитров  би  се  появил  на  Дунава  – 
народът би го носил на ръце до София.” (Дневникът на Георги Димитров, стр. 439) Дните са такива – 
екстазни. 
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/Викове ʺБравоʺ ʺУраʺ и продължителни рѫкоплѣскания/  
и  прибави:  „когато  стъпимъ  въ  Берлинъ,  и  видимъ  противника  си 
повален,  тогава,  о,  тогава  усмивката  на  всеобщопознатата  руска 
доброта ще зацъвти върху нашето лицеʺ 

/ʺБравоʺ и бурни рѫкоплѣскания/ 
Драги съгражданки и съграждани! Ето паролътъ, който е даденъ 

еднакво,  но  съ  различни  сръдства  и  отъ  нашия  възстанникъ,  нашия 
боецъ,  и  отъ  руския  боецъ.  Тоя  паролъ  е  ясенъ  и  азъ  съ  него 
свършвамъ:  ʺУмраза  докато  бѫде  сразенъ  противникътъ.  Бѫде  ли  на 
земята противникътъ,  общата,великата  славянска  всечовешка любовъ 
да въодушеви нашитѣ делаʺ!  

/ʺУра!ʺ Бурни и продължителни рѫкоплѣскания/ 
 
МИНИСТЪРЪ  ДОБРИ  ТЪРПЕШЕВЪ:  Ще  говори  първиятъ 

министъръ тютюноработникъ нашиятъ другаръ ЮГОВЪ.  
/ʺДа  живеe!”,ʺУра!ʺ,  бурни  и  много  продължителни  рѫкоплѣскания. 

Министритѣ  Търпешевъ  и  Юговъ  се  целуватъ  и  поздравляватъ 
въодушевеното  множество  съ  вдигнати  юмруци  всръдъ  бурни  и 
непрекъснати овации/ 

 
МИНИСТЪРЪ  АНТОНЬ  ЮГОВЪ33:  Граждани  к  гражданки, 

офицери,  подофицери  и  войници,  драги  бойни  другари!  Щастливи 
сме следъ тежка борба и тежки жертви да се съберемъ свободни, за да 
изразимъ нашата  готовкостъ и  сега  следъ  установяването  на  властьта 
на отечествения фронтъ да я пазимъ съ всички сили и сръдства. 

Граждани и гражданки! Велико дѣло извърши нашиятъ народъ, 
българскитѣ  славни  възстанници  и  нашата  славна  армия  на  9 
Септемврий. 

                                         
33 АНТОН ЮГОВ (1904‐1991) 
Комунистически  партиен  и  държавен  деец  от  Македония.  Роден  в  село  Карасули  (днешния 
Поликастрон в Гърция). Тютюноработник в Пловдив от юношеските си години. В комунистическото 
движение  от  1921.  През  1934‐1936  политически  емигрант  в  СССР.  В  годините  на  антифашистката 
съпротива  1941‐1944  в  нелегалност,  заемайки  отговорни  длъжности  в  поставената  извън  закона 
компартия, в това число във военното й ръководство. През 1942 осъден задочно на смърт. Министър 
на  вътрешните работи  в първото  отечественофронтовско правителство  (1944).  В  това  си  качество  е 
един  от  преките  виновници  за  убийствата  през  есента  на  същата  година,  а  впоследствие  и  за 
разгрома  на  политическата  опозиция.  От  1949  вицепремиер,  от  следващата  година  министър  на 
тежката  промишленост.  През  1952  отново  вицепремиер,  а  през  1956‐1962 —  премиер.  През  1962 
Тодор  Живков  го  сваля  от  министър‐председателския  пост  (“за  груби  нарушения  на 
социалистическата законност”) и го изважда от състава на ЦК. В следващите десетилетия е принуден 
да води живота на частно лице. 
 



 

 24 

/” Да живѣятъ!”, ʺУра!ʺ, бурни и продължителни рѫкоплѣскания/ 
Девети  септемврий  за  българския  народъ  и  за  България  остава 

като  исторически  фактъ,  който  за  вечни  времена  ще  краси  славната 
история на България въ борбата за свобода и независимостъ. 

/ʺВѣрно!ʺ, ʺБраво!ʺ, рѫкоплѣскания/ 
Гражданки  и  граждани!  Дѣлото  на  9  септемврий  е  дѣло  на 

българския  народъ,  дѣло,  както  казахъ,  на  българскитѣ  възстанници, 
на  тия,  които  проливаха  кръвьта  си  по  балканитѣ  и  по  различнитѣ 
кътища  на  страната.  Дълото  на  9  септемврий  е  резултатъ  на 
единството,  което  се  осѫществи  между  най‐здравитѣ  патриотични 
сили въ страната, обединени подъ знамето на Отечествения фронтъ . 

/ʺВърно!ʺ, ʺДа живѣятъʺ, рѫкоплѣскания/ 
Дѣлото  на  9  септемврий,  както  казахъ,  е  дѣло  на  всички  ония, 

които‐  винаги  съ  мислили  за  свободата  и  свътлото  бѫдеще  на 
България.  И  ето  защо  това  дѣло  ние  съ  всички  сили  ще  трѣбва  да 
пазимъ като зеницата на окото си и да то затвърдимъ.  

/Рѫкоплѣскания/  
Гражданки  и  граждани!  Ние  установихме  власть  на  народа, 

власть на Отечествения фронтъ. Но не бива да  се мислим,  че нашата 
борба е завършена окончателно, че врагътъ е окончателно унищоженъ. 
И  сега,  следъ  установяването  на  власть  на  Отечествения  фронтъ, 
намиратъ  се  мерзски  души,  продажници,  които  се  стараятъ  да 
оклеветятъ  свътлото  дѣло  на  9  септемврий,  да  го  представятъ  предъ 
външния  свътъ  въ  най‐черни  краски.  Не  сѫ  случайностъ,  драги 
граждани,  слуховетѣ,  които  се  резпространяватъ  навънъ  и  у  насъ,  че 
Отечествениятъ фронтъ си е поставилъ за задача да установява нѣкаква 
комунистическа власть34. 

                                         
34  В  следващите  месеци  става  ясно,  че  това  не  е  истина,  но  е  забележително,  че  събранието  не 
аплодира, т.е. думите на Югов не са онова, което събраната аудитория желае да чуе. Думите му са 
предназначени  за  тези,  които  се  страхуват  от  комунистите  и  Червената  армия.  Дори  да  са  сред 
присъстващите, те не смеят да изразят задоволство от чутото. Общите настроения са други. 
В  политически  смисъл  думите  на  Югов  са  realpolitik  в  българско  разбиране,  а  в  морален  — 
умишлена лъжа.  
Сталин има ясно виждане – докъдето стига армията му, дотам ще бъде приложен съветският модел. 
Това  се  знае  от  Георги Димитров,  знае  се  от Тито. Стигнало  е и  до Югов —  висш функционер на 
РП(к). В РП(к) владее желанието за комунистически избор на страната.  
Има  само  едно  “но”.  Съюзниците  (Тримата  големи)  още  не  са  се  споразумели  за  бъдещето  на 
Европа  след  войната  и  това  е широко  известно  от  изявления  на  техни  представители.  Те  не  са  се 
договорили.  Ялта  предстои.  Най‐важната  задача  на  момента  е  –  окончателна  и  пълна  победа  във 
войната. (Виж Кисинджър, Дипломацията, 1997, стр. 334 и сл.) 
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Гражданки  и  граждани!  Трѣбва  да  кажа  съ  две  думи: 
Отечествениятъ  фронтъ  представлява  едно  обединение  на  всички 
здрави противофашистски демократични сили въ България. 

/ʺБраво!” Рѫкоплѣскания/ 

Неговата програма е ясна и категорична. Отечествениятъ фронтъ 
си  поставя  за  задача  да  осѫществи  една  истинска  народна 
демократична власть. Както казах, врагътъ ще трѣбва да намери други 
начини,  други  срѣдства,  за  да  разстройва  единството  на  българския 
народъ, да предизвиква недовѣрие въ народа къмъ неговата власть да 
разединява  силитѣ35.  Нѣма  да  се  намери  в  България  истински 
български  патрйотъ,  който  да  повѣрва,  че  Отечествения  фронтъ  се 
стреми да създаде нѣкаква друга власть, а не власть народна, власть на 
отечествения фронтъ. 

/”Вѣрно!” Рѫкоплѣскания/  
Враговетѣ  си  поставятъ  за  целъ  да  изложат,  да‐злепоставятъ 

властьта народна предъ външния светъ и предъ нашитъ съюзници;  да 
представят,  че  след  идването  на  правителството  на  Отечествения 
фронтъ  въ  Вългария  се  е  създалъ  нѣкакъвъ  хаосъ36.  Клевета  е  това, 
граждани,  подла  клевета.  Тия,  които  се  опитватъ  по  този  начинъ  да 
представятъ  истинската  народна  власть  на  Отечествения  фронтъ,  тѣ 
нищо не сѫ разбрали отъ акта на 9 септемврий. 

Граждани и гражданки! Когато говорим за характера, на нашата 
власть, азъ казах: За всички е ясно, тоя характер е ясенъ и определенъ 
въ  нашата  програма  и  въ  платформата,  която  само  преди  малко 
нашиятъ министъръ‐гпредседатель ви прочете. Нито дума не може да 
става  за  установяването на нѣкакъвъ  комунистически ред. Нито дума 
не  може  да  става,  за  тия  всевъзможни  слухове,  които  се 
разпространяватъ,  че  правителството  прибегвало  къмъ 
национализиране на предпрйятията и т.н.37 Но ние трѣбва да кажемъ 
                                         
35 Както се вижда, Югов започва неуверено, с неясна и объркана, неполитическа мисъл. Сигурно се е 
смущавал. Вероятно това е първото му появяване пред публика. В следващите десетилетия той ще 
придобие  видима  опитност  при  старта  на  публичните  си  изяви.  Разликата  между  него  и  стария 
политикан Димо Казасов е драматична, а Югов е от най‐подготвените хора на РП(к).  
36 През тези месеци в България наистина цари хаос. Правителството на Отечествения фронт оглавява 
разколебан,  объркан  некомплектован  държавен  апарат;  старите  закони  са  отречени  –  полицията 
разтурена, милицията се състои от сбирщина, ръководена (където е ръководена) от неопитни люде, 
начело на Вътрешното министерство е самият Югов, съдилищата не работят, затворите са разбити и 
престъпниците  са  плъзнали  на  свобода,  във  военните  части  се  разпореждат  войнишки  комитети, 
които  са  „приватизирали”  командването  и  преследват  неудобните  им  офицери.  Безредието  е 
тотално. 
37 След „и т.н.” Югов набира скорост и показва качества на военновременен политически водач. 
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веднага:  Актът  на  9  септемврий  не  е  една  обикновена  промена, 
правителствена промена, както нѣкои си я представляватъ. Актътъ на 
9  септемврий  е  единъ  революционенъ,  народенъ  актъ,  въ  който  взе 
участие  българскиятъ  народъ  съ  неговитѣ  най‐доблестни 
представители,  българскитѣ  възстанници  и  истинскитѣ  предани 
български воини от армията.  

/ʺБраво!ʺ Рѫкоплѣскания/ 
Правителството  на  Отечествения  фронтъ  нѣма  да  се  задоволи 

само съ нѣкакви палеативни мероприятия, съ които да залъгва народа, 
да залъгва работницитѣ и селянитѣ, че ще подобри положението. 

Не, драги граждани, както виждате, това е правителство, в чиято 
платформа сѫ набелязани действително мероприятия, съ които ще се 
подобри  всестранно  положението  и  на  работници,  и  
на селяни, и на цѣлото българско гражданство.  

/ʺВѣрно!ʺ Рѫкоплѣскания/  
Нѣма  да  се  спирамъ  подробно  по  всички,  ония  въпроси  на 

вѫтрешната политика,  които  се изнесоха  въ платформата, прочетена 
отъ  г‐нъ  министъръ  председателя,  въ  която  ясно  е  казанъ,  ясно  е 
опредъленъ  пѫтътъ  на  днешното  правителство  на  Отечествения 
фронтъ.  Но  веднага  тръбва  да  кажа:  провеждането  на  тия 
мероприятия,  осѫществяването  на  тия  задачи,  които правителството 
си  поставя,  не  може  да  бѫде  дѣло  само  на  правителството. 
Правителството  само,  безъ  съдействието,  безъ  всестранната подкрепа 
на  народа  нищо  не  представлява.  То  нѣма  да  може  да  проведе  тия 
задачи. И ето защо, когато говоримъ, когато определяме характера на 
нашата власть, ние заявяваме, че днешното правителство ще се опира 
преди всичко на българския народъ.  То не  само че ще  се  вслушва  въ 
неговия  гласъ  и  въ  неговитъ  желания,  но  то  ще  иска  неговата 
подкрепа, то  ще иска неговия контролъ. 

/”Ще я има!” Рѫкоплѣскания/ 
Ето защо правителството и Отечествения фронтъ си поставятъ за 

задача не само да запазятъ‐туй единствоs което се е получило, но тъ ще 
се  стремятъ  съ  помощьта  на  цѣлия  български  народъ,да  обединятъ 
всички  здрави  демократични  патриотични  сили  подъ  трицветното  ‐
знаме на Отечествения фронтъ. 

/ʺБраво!ʺ Рѫкоплѣскания/  
Ако е така, драги граждани, въ такъвъ случай правителството на 

Отечествения  фронтъ  не  може  да  се  плаши,  не  се  страхува  отъ  тоя 
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избликъ на  висока радость,  отъ  това  открито излизане  на  народнитѣ 
маси,  за  да  демонстрират  своята  готовность  да  подкрепятъ 
правителството  въ  провеждането  на  своята  политика.  Обратно 
правителството  на  Отечествения  фронтъ  въ  своята  програма 
категорично заявят, че то ще възстанови пълнитѣ права и свободи на 
народа  азъ  имамъ  смѣлостьта  да  кажа,  че  то  не  само  обеща,  но  и 
действително даде тия права и свободи на нашия народъ.  

/„Браво!ʺ Продължителни и бурни рѫкоплѣскания. Обаждатъ се: Ние 
извоювахме правата си/ 

Граждани  и  гражданки!  Единъ  отъ  основнитѣ  програмни 
лозунги, които сѫ легнали въ програмата на Отечествения фронтъ е за 
произвеждането  на  свободни  избори,  т.е.  да  се  даде  правото  на 
българския  народъ  свободно  да  каже  своята  дума  по  основнитѣ 
въпроси на  управлението,  да избере  своитѣ истински представители, 
за да защищаватъ неговитѣ интереси.  

/Рѫкоплѣскания/  
Това  обещание  на  правителството  несъмнено ще  се  осъществи. 

Но днесъ при тая обстановка правителството е принудено всe още да 
си  служи  съ  закони,  които  не  сѫ  въ  духа  на  тая  политика  –   да  се 
дадатъ  неограничени  права  и  свободи  на  българския  народъ  и  това 
особено се прояви при организирането на нашата организация. Обаче 
и тукъ Министерскиятъ съветъ възприе единъ принципъ,  съ който се 
стреми да се доближи колкото се може по‐близко до народа, да даде 
възможность,  народнитѣ  маси,  посрѣдствомъ  своитѣ  комитети  на 
Отечествения  фронтъf  не  само  да  упражняватъ  контролъ,  но  да 
взематъ непосрѣдствено участие въ управлението.  

/ʺБраво!ʺ Рѫкоплѣскания/  
Ето защо Министерскиятъ съветъ се задоволи, съгласно все още, 

за  съжаление,  съществуващитѣ  противоконституционни  закони  да 
посочи  само  висшитѣ  административни  лица  и  то  с  помощьта  на 
областнитѣ комитети на Отечествения фронтъ, разбира се, запазвайки 
си и правото да запази това централно обединение, което съществува 
и  отъ  което  е  съставено  днешното  правителство.  Правителството 
определя  съ министерско постановление  само областнитѣ директори 
и  кметове  на  областнитѣ  центрове.  Цѣлата  друга  администрация 
предоставя  да  се  определи  отъ  областнитѣ  директори,  околийскитѣ 
управители, въ съдействие съ областнитѣ и други съответни комитети 
на Отечествения фронтъ.  
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/ʺБраво!”, Рѫкоплѣскания/ 
Това  не  е  разрешение,  драги  граждани  и  гражданки, 

както  казахъ,  все  пакъ  е  едно  ограничение.  Но  по  силата  на 
обстановката,  по  силата  на  това,  че  българскиятъ  народъ  още  се 
намира  въ  война  срещу  врага,  не  само  на  България,  но  на  всички 
свободолюбиви народи,  налагатъ  се  тия ограничения,  които  сметамъ 
че вие правилно ще разберете. 

Граждани  и  гражданки!  Отъ  името  на  правителството, 
заявявамъ, че това е временно разрешение за нашата администрация, 
разрешение до произвеждането на законодателнитѣ избори. 

И  ето  защо  българскиятъ  народъ  трѣбва  още  по‐плътно  да  се 
сплоти  около  своитѣ  отечественофронтовски  комитети.  Чрезъ  тяхъ, 
чрезъ  своитѣ организации да може действително да изразява  своитѣ 
желания,  тежнения,  да  може  да  упражнява  необходимия  контролъ 
върху насъ, върху своята власть. 

Граждани и гражданки! Когато говоримъ за силитѣ, на които се 
опира  днешната  власть,  ние  не  можемъ  да  не  възхвалимъ  и  нашата 
българска армия. Азъ вече казах: успехътъ на 9 септемврий се дължи и 
на сътрудничеството, бих казал дейното сътрудничество, което указаха 
нашитѣ славни български воини . 

/„Да живѣятъ!ʺ Бурни рѫкоплѣскания/  
На  9  септемврий  се  даде  изразъ  на  този  боеви  съюзъ,  който  се 

изгради, между армия, народъ и славнитѣ български пapтизани.  
/”Браво!”, „Да живѣятъ!”, Продължителни рѫкоплѣскания/  
Но  въ  платформата  на  Отечествения  фронтъ  и  на  нашето 

правителство  се  казва:  Предъ  българската  армия  се  поставятъ 
извънредно отговорни  задачи.  Българската  армия,  за  да  се  справи  съ 
тези  задачи  ще  трѣбва  окончателно  да  се  очисти  от  всички 
противонародни елементи. Азъ трѣбва да ви заявя: тази чистска вече е 
започнала.  Ние  само  можемъ  да  поздравимъ  нашия  
министъръ  на  войната  и  началника  на  главното  командване,  които 
сериозно  се  заеха  да  очистятъ  всички  ония,  които  сѫщо  така  сѫ 
виновници, за да стигне България до това катастрофално положение. 

/ʺБраво!ʺ Продължителни рѫкоплѣскания/ 
Тоя процесъ, обаче, не е  завършенъ. Той ще продължи, защото 

пред  българската  армия  се  поставя  задачата  да  запази  своето  боево 
единство  и  сила  да  бѫде  способна,  заедно  съ  нашитѣ  велики 
съюзници‐ Червената армия, армията на съюзенитѣ народи, армията 
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на нова Югославия, съ общи сили, окончателно да смажатъ фашизма у 
насъ и изгонятъ окончателно хитлеровитѣ орди о тъ  Балканитѣ.  

/ʺБраво!ʺ Продължителни рѫкоплѣскания /  
Ние  трѣбва  да  имаме  твърдата  вѣра,  че  съ  тая  задача  ще  се 

справи нашата армия съ своитѣ нови командири, които участвуваха въ 
акта на 9 септемврий.  

/” Да живѣятъ!” Бурни и продължителни рѫкоплѣскания, ʺУра!ʺ/  
Народътъ  добре  разбира  вече  чия  е  тази  армия.  Народътъ  не 

случайно изразява такава висока любовь къмъ нашитѣ воини. Не само 
това.  Именно  за    разрешаването  на  тая  задача  българската  армия, 
очистена отъ всички противонародни елементи, за да участвува и за да 
окаже  своята  помощъ  за  окончателното  изгонване  на  немцитѣ  о тъ  
Балканитѣ  ще  трѣбва  да  призове  най‐дейнитѣ,  най‐способнитѣ  
свои синове отъ народа да се наредятъ въ редицитѣ на нашата народна 
армия и заедно съ нея да участвуватъ въ борбата противъ немцитѣ.  

/”Браво!” Продължителни рѫкоплѣскания / 
Ето  защо  въ  връзка  съ  това  тръбва  да  заявя,  че  въ  едно  отъ 

последнитѣ заседания на Министерския съветъ правителството излѣзе 
съ постановление за създаване на гвардейски войскови части. Въ тези 
части  ще  трѣбва  да  влезатъ  на  първо  мѣсто  истинскитѣ  български 
патриоти особено българскитѣ възстаници  

/”Браво!” Продължителни Продължителни рѫкоплѣскания и „Ура”!/  
Въ  гвардерйскитѣ  полкове  трѣбва  да  влезатъ  всички  млади  и 

стари  български  граждани,  които  още  въ  първия  день  излезоха  съ 
пушка въ ръка да пазятъ своята народна власть38. 

/Рѫкоплѣскания и ʺБраво!ʺ/  
Въ тѣхъ трѣбва да влезе цѣлата патриотична българска младежъ 

/”Браво!” и рѫкоплѣскания/, която има най‐голъмитѣ заслуги въ борбата 
противъ  фашизма,  която  даде  скъпи  жертви  за  свободата  и 
независимостьта на българския народъ. 

/”Браво”!„Да живѣе!” Бурни и продължителни рѫкоплѣскания/  
Граждани  и  гражданки!  Ние  изѣхме  властьта  въ  свой  ръце. 

Народътъ разполага съ своята власть. Както вече казахъ той ще трѣбва 
да  я  пази  като  зеницата  на  окото  си.  Врагътъ  е  ударенъ,  но  той  не  е 
доунищоженъ. Врагътъ дебне и се опитва да конспирира, да устройва 

                                         
38 Това е от съществено значение за разбирането на идеалния тип на въстанниците – те преминават 
през участие във войната. Онези от тях,  които остават в тила,  са  в позицията да развиват дейност, 
сравнима със себеотрицанието на фронта.  
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всевъзможни  конспирации.  Той  все  още  си  прави  илюзии,  че  може 
нѣкакъ си колелото да се завърти назадъ, да се върне старото.  

 

МИНИСТЪРЬ ДОБРИ ТЪРПЕШЕВЪ: Нѣма го майстора!  
/ʺНѣма  да  се  върне  старото!ʺ  ʺУра!ʺ  Бурни  и  продължителни 

рѫкоплѣскания/ 
 

МИНИСТЪРЬ  АНТОНЪ  ЮГОВЪ:  Вашитѣ  овации  сѫ  най‐добрия 
отговор на  враговетѣ. Но азъ  трѣбва да добавя:  това но  е  достатъчно! 
Българскиятъ  народъ,  неговитѣ  граждани,  българското  пaтриотично 
войнство  трѣбва  да  бъдѫтъ  на  щрекъ,  трѣбва  да  бъдѫтъ  
на своя постъ и безжалостно да унищожаватъ всѣки опитъ, насоченъ 
противъ властьта Отечествения фронтъ, противъ народа. 

/”Браво”! и продължителни рѫкоплѣскания/  
Народътъ трѣбва да вземе най‐дейно участие, въ укрепването на 

своята  власть  въ  всички  безъ  изключение,  безусловно  въ  всички 
области.  

По‐нататъкъ.  Ние  взѣхме  властьта,  но  както  казахъ 
предъ българския народъ стои задачата съ своитѣ сили и България да 
даде своята данъ за ускоряване разгрома на хитлеристска Германия, 

/”Ще ги дадемъ!” Продължителни и бурни рѫкоплѣскания. „Браво!”/  
за  ускоряването края на  войната,  която донесе  толкова  злощастия на 
нашия български народъ39.  
                                         
39  Поради  следвоенния  комунистически  тоталитаризъм  у  нас  така  и  не  се  провежда  публичният 
разговор – защо и как България става съюзник на Хитлер при сравнително слаба съпротива. Защо 
българското общество е пасивно? Защо неговата интелигенция мълчи? Защо се позволява да бъдат 
откарани  в  лагерите  на  смъртта  евреите  от  Вардарска  Македония  и  Беломорието?  Защо  вътре  в 
страната погромаджии разбиват еврейските магазини? Защо представители на държавата  (военни 
чинове) разнасят отрязани глави по селата? Защо се палят къщи? Защо се избиват деца?... 
Този  разговор  беше  подменен  с  политическо  заклеймяване.  Политическата  уродливост  беше 
вменена като характеристика на политическия враг,  тя  се превърна в партийно обусловена и като 
такава се мислеше, а не се вземаше предвид, че и партизаните режат глави, че не по‐малки уродства 
проявяват и привърженици на левицата. Диващината в политическите борби не се видя като общ 
проблем.  (След  войната  във  всички  балкански  страни  има  подобни  изпълнения!  Читателят, 
вероятно  ще  бъде  изумен  от  вършеното  от  Тито  в  цяла  Югославия,  в  Гърция  –  съвсем  не  от 
комунисти, в Турция и Румъния) 
Този разговор никога не се проведе у нас, затова беше възможно бившите хитлеристи от легиона, в 
съюз, разбира се, с представители на БСП, по линия на „патриотизма”, да станат през 1991 година 
активна част от СДС и да  започнат да мислят,  че  е  възможен реванш.  (За упражненията им тази 
посока  ще  разкажа  на  друго  място)...  На  никого  не  може  да  се  отрече  правото  на  промяна  и 
развитие на възгледите и убежденията. Но поведението на мнозина от тях ме предизвиква ясно да 
кажа: крахът на комунизма не означава в никакъв смисъл реабилитация на режима до 9 септември и 
на прохитлеристките политически сили и персони у нас!  
Ако  използвам  като  понятие  заглавието  на  една  от  книгите  на  моя  извънредно  ерудиран  и 
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(„Вѣрно!”) 

България и  българскиятъ  народъ  активно  въ  сътрудничество  съ 
всички свободолюбиви народи ще трѣбва да завоюва достойно мѣсто 
въ семейството на тези свободолюбиви народи. Само по тоя пѫтъ ще 
се  създадатъ  всички  необходими  условия  за  истинска  творческа 
дейностъ  въ  всички област на нашия  социално‐общественъ животъ. 
Тоя  пѫтъ  е  пѫтятъ,  който  смѣло  и  неуклонно  ще  следва 
правителството  на  Отечествения  фронтъ,  който  ще  следва  нашата 
народна власть.  

Граждани  и  гражданки!  Правителството  отправя  къмъ 
васъ  горещъ  апелъ:  да  проявите  високо  съзнание,  да  проявите 
високо съзнателна дисциплина  на истински български  траждани , 
които  действително  сѫ  загрижени  за  настоящето  и  бѫдещето  на 
България  и  като  такива  граждани  да  поставите  сами  на  мѣсто 
всички  ония  провокатори ,  които  злепоставятъ  народната 
власть 40.  

                                                                                                                             
интелигентен  приятел  Георги  Фотев,  то  ʺтъмната  нощ  на  комунизмаʺ  в  никакъв  смисъл  не 
просветлява ʺтъмните нощи преди 9 септември 1944 г.ʺ Едните трепят и измъчват политическите си 
противници до тази дата, другите — след нея.  
Първата  (след  Освобождението —  с  Търновската  конституция),  втората  (след  9  септември —  със 
сталинския комунизъм), че и третата (след 10 ноември — с постмодерната либерална демокрация) 
държава, представляват силово  (Освободителна война, Втора световна война, Крах на европейския 
комунизъм) имплантирани структури за организиране живота на население, имащо традиционно 
балканско  всекидневие.  Управлението  на  тази  имплантирана  държавна  структура  се  поема  от 
транспозитирани (лат. tränspositïvus) ‐ включително и от чужбина — индивиди, които поради това 
са  актьори  на  социални  роли,  които  нямат  генезис  в  така  формираната  управляваща  общност. 
Тяхната  индивидуална  активност  се  регулира  от  норми и  ценности,  които  не  са  утвърдени  с  общ 
произход и с еднинно социално развитие. Те са транспонирани (лат. tränspono) от други държави ‐ 
Османска  Турция,  Царска  Русия,  Румъния,  Белгия,  Прусия,  Германия,  Австро‐Унгария,  Франция, 
Хитлеристка Германия, Съветския съюз, САЩ... Поради това в България легитимното,  ако стъпим 
на  Веберовите  източници  ‐  обичаи,  закон,  харизма,  има  пред‐източник:  така  се  прави  във... 
(конкретната чужбина!), тъй като самата струкутра е имплант, откъдето пък става възможна самата 
трансноминация.  
Така транспозитираните  индивиди,  заели  властовите  роли,  добиват  възможност  да  задоволяват 
базовите  си  потребности,  включително  и  потребността  от  доказване  и  показване  на  своята 
значимост,  с  актове,  които  придобиват  нормалност,  защото  се  изпълняват  от  тях —  властовите 
играчи,  тъй  като  те  са там  (заели  са  мястото  в  имплантираната  структура,  някой  път  доставени 
заедно  с  импланта  —  Александър  Първи,  Фердинанд  Първи,  Димитров,  Коларов,  Червенков, 
Живков),  а  не  защото  са  придобили нормалност,  легитимност,  естественост  в исторически процес 
чрез произход,  традиция  (обичаи) или закон. А още по‐малко поради тяхната обединила нацията 
харизма и донесла признати и трайни желани резултати за държавата.  
Но  тъй като  такава нормалност,  няма  как  ‐  времето от Освободителната  война насам  тече,  добива 
история (първи капитализъм, тоталитарен комунизъм, втори капитализъм), тя получава качеството 
на историческа нормалност. Нероденото става съществуващо.  
40  Датата  е  17  сепмеври  1944  година  –  от  днешна  перспектива,  както  и  в  тогавашния  контекст, 
правителството  е  антихитлеристко,  антифашистко,  съюзник  е  на  западните  демокрации  и 
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/”Вѣрно!” и рѫкоплѣскания/ 
Едно  отъ  меропрпятията  на  правителството  на 

Отечествения фронтъ е и това, че извърши промена, и то основна 
промена   въ  полицията,  въ  цѣлия  държавенъ  и  по  специално  въ 
полицейския  апаратъ.  Не  само  това  ‐  съ  министерско 
постановление  премахва  се  като  черенъ  символъ  думата 
„полиция”. 

/Възторжени  възгласи  „Браво!”  и  ʺУра!ʺ,  съпроводени  съ 
продължителни  и  бурни рѫкоплѣскания. Чуватъ  се  възгласи:  „Да живѣе 
народната  милиция! Да живѣе народната гвардия”/  

Съ  министерско  постановление  занапредъ  тия,  които  ще 
пазятъ живота и  имуществата  на  българския  народъ ,  тия,  които 
ще  пазятъ  държавната  сигурност,  ще  се  наричатъ  народни 
милиционери.  

/Бурни възгласи: ʺДа живеят!”, „Ура” и рѫкоплѣскания/ 
Народната  милиция  ще  бѫде  съставена  отъ  най‐

доблестнитѣ  синове  на  българския  народъ,  които  безусловно  сѫ 
на  страната  ‐  на  правителството на Отечествения фронтъ ,  които 
безусловно ще пазятъ властьта на Отечествения фронтъ .  

/Рѫкоплѣскания и възгласи: ʺ Да живѣятъ!”/ 
Драги  работници, мои  колеги!   Правителството  отправя  и 

къмъ  васъ  горещъ  апелъ:  да  почувствувате  вашата  власть , 
властьта  на  Отечествения  фронтъ,  като  власть  ваша ,  която 
трѣбва  да  пазите  така  достойно,  както  достойно  се  борехте  за 
свободата на България и българския народъ.  

/Рѫкоплѣскания и  викове  ʺУра!”/ 
Правителството  апелира  вие  да  имате  вече   отношение 

коренно  друго  къмъ  тази  власть,  което  съ   цената  на  тежки  ваши 
жертви днесъ е начело на управлението на България. Къмъ васъ то 
апелира,  вие  да  засилите  производството,  да  осигурите 
прехраната,  да  осигурите  българскитѣ  граждани  съ  облѣкло  и 
всички необходими продукти.  

/Рѫкоплѣскания/  
Това  вие ще разрешите най—добре, когато се наредите  още 

по‐плътно подъ знамето на Отечествения фронтъ.  
/Възгласи: ʺДа живѣеʺ и рѫкоплѣскания/ 

                                                                                                                             
Съветския  съюз.  Неговите  противници  са  прохитлеристите  в  страната,  те  никак  не  са  малко  – 
пръскат  позиви  за  победата  на  Хитлер,  действат  с  нелегални  групи  и  са  представяни  от 
„задграничното правителство” на Цанков, което говори от Германия по радио Данау.  
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Правителството  отправя  горещъ  апелъ  и  към  българскитѣ 
селяни,  които  сѫщо  така  изпитаха  прелеститѣ  на  фашистските 
управници.  

/Възгласи: ʺПозоръ !”  и рѫкоплѣскания/ 
Български  селяни!  Вие  представлявате  заедно  съ 

работницитѣ  отрудена  България  ‐  гръбнака,основата,  на 
днешната власть. 

/Гласове: ʺВѣрноʺ!, „Да живѣе!” и рѫкоплѣскания/  
Отъ   васъ  правителството  иска  сега  действително  да 

увеличите  своето  производство,  но  да  го  увеличите  не  за  да 
храните  Хитлеровите  орди,  а  за  да  обезпечите  прехраната  на 
българскитѣ селяни; 

/Бурни  рѫкоплѣскания  и  възторжени  продължителни  викове 
ʺУраʺ!/  
да обезпечите материали за нашата българска индустрия. 

/гласове: „Вѣрно!” и рѫкоплѣскания/ 
Правителството отправя горещъ апелъ къмъ нашата трудова 

интелигенция,  изъ  срѣдата  на  която  много  българи,  български 
интелектуалци участвуваха заедно съ нашитѣ селяни,работници и 
трудящи се,  въ  възстаническитѣ отряди  и проливаха  кръвьта  си 
за свободата и независимостьта, на  България. 

/ʺБраво!” и рѫкоплѣскания/  
Сега  за  българската  интелигенция  се  откриватъ 

неограничени  възможности  за  творческа  дейностъ  въ  всички 
направления.  

/ʺБраво!ʺ и рѫкоплѣскания/  
Дайте  вашитѣ  усилия,  вашиятъ  трудъ  за  преуспеването  на 

свѣтлото българско дѣло. 
/възгласи: ʺУра!”  и рѫкоплѣскания.Обаждатъ се „Ще ги дадемъ!”/  
Дайте  вашитѣ  сили  и  вашиятъ  трудъ  за  всестранното 

културно издигане на българския народъ.  
(ʺБраво!” и рѫкоплѣскания/ 
Правителството  отправя  горещъ  апелъ  къмъ  борческата 

българска  младеж,  която  винаги  е  била  въ  първитѣ  редици  на 
борбата,  и  сега  да  даде  всички  свои  усилия  въ  борбата  за 
затвърдяването  на  вдастьта  на  Отечествения  фронтъ,  въ  борбата 
за окончателното унищожаване на фашизма,  

/Рѫкоплѣскания и викове ʺУраʺ!/  
въ борбата за окончателния разгромъ на  Хитлерова Германия.  
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/Рѫкоплѣскания.  Възгласи:  ʺ Да живѣятъ младежитѣ!”,  ʺСмъртъ  на 
Хитлерова Германия!”/ 

Правителството  отправя  горещъ  апелъ  къмъ  българската 
армия,  къмъ  българската  народна  милиция,  къмъ  цѣлиятъ 
въоръженъ български народъ,  

/Рѫкоплѣскания и възгласи: ʺДа живѣе”)  
да  дадатъ  всички  свои  сили  въ  борбата  за  затвърдяването  на  
властьта на Отечествения фронтъ и особено за  разрешаването на  
главната  задача,  която  въ  настоящия  моментъ  стои  предъ 
българския народъ: унищожаването окончателно на  Хитлеровитѣ 
орди на Балканския полуостровъ.  

/Бурни рѫкоплѣскания и викове ʺУра !ʺ/  
Разрешаването  на  тая  задача  изисква  отъ  нашитѣ  славни 

войни въ армията да прояватъ високо съзнание и като съзнателни 
български  патриоти  да  създадатъ  желъзна,  но  съзнателна 
дисциплина  въ  нашата  днешна  и  утрешна  истинска  народна  
армия.  

/”Да живѣе народната армия”, „Браво!” и бурни рѫкоплѣскания/ 
Отъ  българскитѣ  войни  се  иска  тѣ  съзнателно  да   издигат 

престижа  на  своитѣ  истински,  командири,  на  които  вѣрватъ  и 
начело  съ  които  ще  водятъ  борбата  за   прогонваното  на  
Хитларовитъ  орди  отъ  нашитѣ  граници  и  задъ  тѣхъ,  докато  ги 
унищожатъ .  

/ʺБраво !”,  рѫкоплѣскания/ 
Отъ  нашата  народна  милиция,  която  прояви  и  има  големи 

заслуги  въ  затвърдяването  властьта  на  Отечествения  фронтъ 
правителство  сѫщо  така  иска  тя  да  проявява  повече 
дисциплинираность,  да  пази  реда,  да  не  позволява  на 
провокатори  да  излагать  правителството  на  Отечествения 
фронтъ, да излагатъ днешната народна власть.  

/”Вѣрно!”Рѫкоплѣскания / 
Правителството  отдава  своята  почитъ  й  къмъ  българската 

жена, къмъ българската патриотка,  
/”Да живѣе!” Рѫкоплѣскания/  

която  рамо  до  рамо  съ  мъжа  участвуваше  въ  борбата ,  въ 
възстаническито отреди и може да се  каже смѣло не  само ,  че  не 
посрами  женитѣ,  не  само  че  не  посрами  насъ ,  но  въ  много 
случаи тя се показа по—големъ герой и отъ мъжа .  

/”Вѣрно !”,  „Браво !”  Бурни рѫкоплѣскания/ 
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩЪ  МИНИСТЪРЪ  ДОБРИ 
ТЪРПЕШЕВЪ: Да живеят българскитѣ жени!  

/Възгласи: „Да живѣятъ!” Рѫкоплѣскания/ 
 
МИНИСТЪРЪ  АНТОНЪ ЮГОВЪ :  Българската жена  при 

новото управление се радва на пълни и равни права, така  както 
заслужава. 

/”Браво !”ʺ Рѫкоплѣскания/  
Българската  жена  неразделно  заедно  съ  мъжа ще участвува 

въ управлението на нашата страна  
/ʺБраво!ʺ Бурни рѫкоплѣскания/ 
Тя  заслужава  действително  най‐високата  възхвала  затуй, 

защото  даде  тия  синове,  които  проливаха  кръвьта  си  и 
благодарение  на  чиито  усилия  днесъ  българскиятъ  народъ  cе 
радва на своята свобода.  

/Възгласи: „Браво!”, „Ура” и рѫкоплѣскания/ 
Гражданки  и  граждани!  Нашъ  дългъ,  дългъ  на  цѣлия 

български  народъ  е  да  бѫде  твърдо  на  своя  постъ,  да  засили 
своята бдителностъ,  да бѫде на щрекъ,  да не  позволи на нашитѣ 
врагове  да  вдигнатъ  глава  и  да  подкопаватъ  твърдината  на 
нашата народна власть. Всѣки опитъ затова, както казахъ , трбва 
да бѫде жестоко париран.  

/Рѫкоплѣскания/ 
Въ  качеството  си  на  министъръ  на  вѫтрешнитѣ  работи, 

познаващъ  болкитѣ  и  тежненията  на  отрудения  български 
народъ, азъ ви заявявамъ, че ще бъдѫ твърдо на поста си и не ще 
позволя — но заявявамъ съ – ваша помощь / рѫкоплѣскания/ — да 
конспириратъ  и  злепоставятъ  властьта  на  Отечествения  фронтъ, 
да  подронватъ  устоитѣ  на  тая  власть,  която  е  осъшествена  съ 
цената на такива тежки жертви  

С това, драги граждани, азъ свършвамъ и извиквамъ: смъртъ 
на фашизма,  

/ʺСмъртъ, смъртъ”!/  
смърть на предателитѣ и престъпницитѣ,  

/”Смъртъ,смъртъ”!/  
смъртъ на тия, които опропастиха България  

/”По‐скоро сѫдъ!”/  
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като избиваха българския народъ.  
/Възгласи: „По—скоро сѫдъ!” и „смъртъʺ!/ 
Да живѣе правителството на Отечествения фронтъ!  
/Възторжени възгласи: ʺДа живѣе!ʺ и бурни рѫкоплѣскания/ 
Да  живѣе  свободна,  независима,  демократична  и  силна 

България  
/Възгласи: „Уpa!” и продължителни рѫкоплѣскания/ 
/Едно  момиченце  поднася  големъ  букетъ  отъ  цветя  на 

Министъръ‐председателя  г‐нъ  Кимонъ  Георгиевъ,  който  приема 
букета  отъ  ръцетѣ  на  момиченцето  и  го  целува  въ  челото.  Живи 
рѫкоплѣскания съпроводиха тая сцена./ 

 
ПРЕДАТЕЛСТВУВАЩЪ МИНИСТЪРЪ ДОБРИ ТЪРПЕШЕВЪ: 

Сега ще говори министърътъ на желѣзницитѣ Ангелъ Държански, 
а  следъ  него  ще  говорятъ  министърътъ  на  социалната  политика 
Григоръ  Чешмеджиевъ,  представителъ  отъ  славната 
освободителна югославянска‐армия на Тито  

/Бурни  рѫкоплѣскания  и  викове  ʺДа  излѣзе  да  го  видимъʺ. 
Представителятъ  отъ  армията  на  Тито  излиза  предъ  трибуната, 
министъръ  Добри  Търпешевъ  го  прегръща  и  продължително  целува 
всрѣдъ възторженитѣ  акламации на  събранието и възгласитѣ:  ʺДа живѣе 
братския югославянски народъ”, бурни рѫкоплѣскания/ 

 
Следъ  това  ще  говори  представителятъ  на  славнитѣ 

български възстаници. 
/Възгласи: ʺДа живеят!” Рѫкоплѣскания/ 
Има  думата  министърътъ  на  желѣзницитѣ  Ангелъ 

Държански представитель на Земеделския съюзъ въ Отечествения 
фронтъ. 

 
МИНИСТЪРЪ АНГЕЛЪ ДЪРЖАНСКИ 41: 
/Посрѣщнатъ  съ  бурни  и   продължителни  рѫкоплѣскания  и 

възгласи ʺБраво”!/    
Драги  българи  и  българки ,  селяни ,  работници  и 

интелектуалци ,  които  присътствувате  тукъ  и  които  въ 
настоящия  коментъ  отъ  всички  краища  на  страната  слушате 
представителитѣ  на  първото  българско  народно 
правителство 42.  
                                         
41 БЗНС. 
42 Митингът се предава по радиото. 
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/Рѫкоплѣскания и възгласи ʺДа живѣе!”/  
Сънъ  ли  е  или  действителностъ  ‐  този  въпросъ  си 

поставя всѣки , когато иска да почертае радостьта си , възторга 
си  отъ  настъпването  на  известно  събитие ,  въ  което  той  до 
вчера  не  е  вѣрвалъ  или  въ  което  той  много  малко  е  вѣрвалъ . 
Кой  можа  да  повѣрва  въ  тия  дни  на  черна  фашистка 
диктатура ,  на  страшно  мракобесие ,  когато  всѣка  проява  на 
свободната  българска  мисълъ  бѣше  потъпкана ,  бѣше  смазана 
по  единъ  най‐жестокъ  начинъ  още  въ  своя  зародишъ ,  че  ще 
бѫде  срината  тази  мракобесническа  система  и  че  на  9  
септемврий  ще  изгрее  и  надъ  нашата  многострадална  земя 
слънцето  на  свободата .  Това  не  е  сънъ ,  а  действителностъ , 
драги слушатели . 

Българскиятъ  народъ  се  радва  днесъ  на  всичкитѣ  си 
свободи  и  всички  права ,  които  съ  цената  на  800   хиляди 
жертви преди 65  години братскиятъ руски народъ му дари . 

/Рѫкоплѣскания и възгласи ʺБраво !”  ʺВѣрно !”/  
Политиката  на  обезправяване  на  българския  народъ  не 

баше  отъ  вчера ;  тя  датира  твърде  отдавна ,  но  въ  последнитѣ 
нѣколко  години  се  стигна  до  едно  потискане ,  до  едно 
отнемане  на  всички  права  и  свободи  на  българския  народъ : 
правото  на  сдружаване ,  свободата  на  словото ,  на  печата ,  на 
събранията и дори и свободата на мисъльта  

/Възгласи :  ʺПозоръ !ʺ/ ,    
което ,  наистина ,  съперничи  съ  една  срѣдновековна 
инквизиция .  Системата  на  убийства ,  на  палежи  на  къщи , 
малтретирането  на  жени ,  деца  и  старци ,  разнасянето  на 
човѣшки глави  

/Възгласи :  ʺПозоръ !”/   
ето  една  система ,  която  до  вчера  витаеше  надъ  нашата 
изстрадала страна . 

Защо бѣше всичко това?  
Само отъ любовъ къмъ диктатурата ли?   
Не , драги слушатели .  
Трѣбваше  свободниятъ  български  духъ  да  бжде  смазенъ , 

трѣбваше да бѫде убита всѣка свободна проява на българската 
мисълъ ,  за  да  се  създадатъ  условия  за  една  противонародна 
вѫтрешна и външна политика , за едно предателство  , което въ 
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своя  замисълъ ,  наистина ,  нѣма  равно  на  себе  си .  Продажни 
подкупени  престъпни  управници  въ  вѣрна  служба  на 
германския  фашизъмъ ,  на  германската  агресия  и  на  своята 
алчность  за  трупане  богатства,  трѣбваше  да  посегнатъ  на  всички 
политически  свободи  или  правдини,  за  да  отстранятъ  една 
съществена  спънка  по  пѫтя,  който  тѣ  следваха  въ  служба  на 
германската  агресия  а  на  своята  алчностъ  за  [...43]  забогатяване 
/ʺВѣрно!”  и  ʺПозоръ!”/  Такава  една  политика  не  можеше  да  бѫде 
провеждана  въ  нашата  свободолюбива  страна,  ако  българскиятъ 
народъ  имаше  ръцетѣ  си  развързани.  Ето  защо  трѣбваше  да  бѫде 
устоновена тя въ нашата страна. 

В момента, когато сатрапията и мракобесието бѣха стигнали до своя връхъ и 
когато  реакцията  се  ласкаеше  отъ  мисълта,  че  кончателно  е  овладела 
положението,  че  е  смазала  окончателно  свободния  български  духъ, 
намериха  се  шепа  български  патриоти,  вѣрни  синове  на  своя 
народъ,  излезли  предимно  отъ  беднитѣ  селски  хижи,  грабнаха 
оръжието и напуснаха домъ и близки,  намирайки  се  въ Балкана. 
Съ това се тури началото на партизанското движение у насъ и се 
роди по‐късно народническата възстаническа армия. 

/Рѫкоплѣскания и възгласи: „Да живѣе!”) 

В  сѫщото  време  будни  и  честомислящи  български 
общественици  въ  града,  загрижени  за  сѫдбата  на  своето 
отечество,  си  дадоха  дума  да  работятъ  за  свободата  на  своя 
народъ и положиха основетѣ на Отечествения фронтъ.  

Следъ  тежки  мъки  и  принудетелна  борба  се  стигна  най‐
после до датата 9  септемврий –  най‐свѣтлата дата отъ най‐новата 
политическа история на нашия народъ.  

(Рѫкоплѣскания и възгласи: „Да живѣе!”) 
На  тази  дата  хората  отъ  Отечествения  фронтъ  си  подадоха 

ръка  съ  народната  възстаническа  армия  и  съ  храброто 
родолюбиво  и  честно  българско  войнство,  за  да  турятъ  край  на 
една престъпна система и да поставятъ началото на едно бѫдеще, 
което наистина, ще бѫде изкупено с много тежки изпитания44.  

                                         
43 Думата не може да се разчете. 
44 В това изречение много ясно са разграничени трите вътрешни сили, извършили промяната на 9 
септември – 1. политическите лидери на антифашистките и демократичните партии, коалирали се в 
Отечествения  фронт,  които  поемат  политическото  ръководство  (те  са  определени  като 
„общественици  от  града”);  2.  ключови  за  столицата  и  страната  поделения  и  военоначалници  от 
българската  армия,  които  застават  зад  тази  коалиция  (наречени  „родолюбиво и  честно  българско 



 

 39 

(Рѫкоплѣскания) 
Въ  настоящия  моментъ  българскиятъ  народъ  от  села  и 

градове,  когато  се  радва  на  своята  свобода,  има  възможностьта 
сѫщо така да даде израз и на друга своя радостъ – да приветствува 
въ своята земя първитѣ части от славната червена армия 45, която с 
кръвьта си и съ тая на своитѣ велики съюзници, чертаятъ контуритѣ на 
новия светъ. 

(Рѫкоплѣскания и възгласи: „Да живѣе!”) 
Драги слушатели!  
Страната  ни  е  изправена  днесъ  пред  една  катастрофа,  предъ 

една  страшна  политическа,  икономичвска  и  стопанска  катастрофа. 
Отечаствениятъ фронтъ се нагърби, наистина, съ една много тежка 
задача,  на  неговото  правителство,  разчитайки  на  обединенитѣ 
усилия  на  цѣлокупния  народъ,  […46]  вѣрвате,  че  ще  се  справи  съ 
това  положение.  Съ  подкрепата  на  всички  вѣрни  синове  на  своя 
народъ, съ подкрепата на славната Червена армия,  

/Рѫкоплѣскания и възгласи „Да живѣе!”/,  
съ  тая  на  нейнитѣ  съюзници  ние  вѣрваме  въ  звездата  на  българския 
народъ  и  се  надеваме,  че  въ  много  близко  бѫдеще  ще  стигнемъ  до 
встъпителния брегъ47.  

Нашиятъ  председатель  на Министерския  съветъ  ви  прочете 
платформата на правителството на Отечествения фронтъ, която то 
е  решило  съ  твърдостъ  да  следва  дотогава  докато  окончателно  я 
проведе.  Това,  разбира  се,  ще  стане  само,  ако  то  може  да  има 
пълната  ваша  подкрепа,  а  въ  тази  подкрепа  то  никога  не  се  е 
съмнявало. 

Въ  прокарването  на  своята  платформа  правителството  на 
Отечествания  фронтъ  ще  се  справи  между  другото,  въ  своята 

                                                                                                                             
воинство”); 3. партизаните, слезли от планината, и новосъздадените паравоенни отряди, намиращи 
се под влиянието на комунистите, които представляват така наричаната на митинга „възстаническа 
армия” (определени като „шепа български патриоти, излезли предимно от бедните селски хижи”).  
45 Части от Червената армия влизат в София чак на 15 септември.  
46 Нечетлива дума. 
47  В думите на Държански  се  съдържа откровеното признание  за  тежкото положение на  страната. 
Дори има нотки на отчаяние. Такава е истината. Губим война, в която независимо от историческите 
и  морални  аргументи,  сме  били  в  ролята  на  окупатор  на  територии,  които  според  мирните 
договори  от  Първата  световна  война  принадлежат  на  Гърция  и  Югославия.  (Още  не  са  добили 
известност лагерите на смъртта и размерът на хитлеристките престъпления). Нещо повече – Гърция 
има  териториални  претенции  към  България,  а  отношенията  ни  с  Югославия,  която  е  страна‐
победител, са поставени в перспективата на Балканска федерация, където се предвижда страната да 
бъде разделена на две.  



 

 40 

стопанска  политика  и  съ  така  наречената  социални  преки 
последици.  Ще  трѣбва  да  бѫде  скъсенъ  пѫтътъ  между  произво‐ 
дителъ и консуматоръ, за да може отъ една страна, консуматорътъ 
да получи необходимитѣ му продукти на възможно по‐низка цена и, 
отъ  друга  страна,  производителътъ  да  получи  по  възможность  по‐
голема цена за своя трудъ. 

Ще  бъдѫтъ премахнати  всички  частни  монополи,  като  ония 
отъ тѣхъ,  които сѫ  необходими  за  нашата  стопанска  система,  като 
напримеръ външната търговия съ тютюни, застрахователното дѣло 
и  други  още  нѣкои  такива,  ще  бъдѫтъ  монополизирани  и 
направени държавни.  

/Възгласи ʺБраво!” и рѫкоплѣскания/ 
Ще  се  премахне  така  наречената  паразитна  индустрия, 

борбата  срещу  която  наистина  досега  съществуваше,  но  само  на 
книга. Ще  трѣбва  да  сѫ  премахне  тази  индустрия,  която  въ  своето 
производство си служи съ сурови продукт и, които получава не отъ 
насъ, а отъ чужбина. Ще трѣбва да се организира индустрията върху 
основата на най‐низкитѣ цени и разноски на производството. 

Правителството  ще  създаде  въ  провеждането  на  тази  си 
стопанска  политика  производство  на  ония  артикули,  които  иматъ 
масова консумация, по единъ типовъ редъ, типово производство. 

Земеделската и кооперативна политика на правителството на 
Отечествения  фронтъ  ще  бѫде  такава,  че  да  може  да  изцѣло 
онзи,който обработва земята и който произвежда най‐необходимитѣ 
артикули, отъ които се нуждае цѣлиятъ народъ. 

Обработването  на  земята  ще  се  сложи  на  кооперативни 
начала.  Самото  кооперативно  движение  ще  бѫде  насърдчено  и 
поставено на истински кооперативни начала. Оная система, която въ 
довчерашния  режимъ  съществуваше,  която  бѣше  прокарана  отъ 
диктаторскитѣ режими,  системата на контролираната  кооперация, 
на заповяданата кооперация ще се премахне  

/Възгласи: ʺБраво!” и рѫкоплѣскания/  
и  ще  баде  създадена  кооперация  на  истински  народни  и 
демократични начала. 

Ще  се  премахне  така  наречениятъ  скритъ  данъкъ 
между  земеделския  трудъ  и  производство  съ  режима  на 
принудителнитѣ  низки  цени.  Онова,което  получаватъ 
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посрѣдницитѣ,  онова,  което  отива  въ  незнайни  джобове  ще  бѫде 
разпределено между консуматоръ и производителъ. 

/Възгласи: ʺБраво!ʺ и рѫкоплѣскания/ 
Земеделското  и  малоземлено  население,  следъ  като  получи 

необходимата  за  обработване  земя,  максимумътъ,  на  която  се 
ограничава  на  300  декара  /Обаждат  се:  „Много  е!”/,  следъ  като  се 
образуватъ кооперации за обработване на земята, а бѫде подкрепено, 
за  да може наистина неговото производство да бѫде машинизирано, 
да стане масово и по възможность по‐леко. Земята за земедѣлеца, т.е. 
за  този,  който  я  работи  ‐  това  ще  бѫде  нашиятъ  девизъ  въ  тази 
областъ.  

/Възгласи: „Браво!” и рѫкоплѣскания/ 
Досежно  финансовата  политика,  народното  правителство  на 

Отечествения  фронтъ  е  решило  да  даде  наистина  държавни  и 
общински  реални  бюджети.  Онова,  което  ще  бѫде  разходвано  съ 
огледъ на онова,  което ще постъпи,  за да може наистина въ  края  на 
краищата  да не се  говори за фиктивни излишеци,  както  това бѣше 
довчера и се ликвидира съ дефицити, които ни поставятъ наистина 
срѣдъ едно страшно изпитание. 

  Ще  се  премахне  чрезмерното  косвено  облагане  на 
предметитъ  отъ  първа  необходимостъ,  което  въ  същностъ  докарва 
едно извънредно поскъпване на живота. 

Драги  слушатели!  Съ  тези  нѣколко  думи  така  общо 
начертана  нашата  политика  стопанска,  земеделска,,  кооперативна  и 
финансова, правителството на Отвчествения фронтъ  се  надева,  че ще 
бѫде въ състояние, като има, разбира се и [вашата ценна48] подкрепа безъ 
която  нищо  не  можемъ  да  сторимъ,  да  се  справи  съ  тежкото 
положение,  въ  което престъпни и  безумни49  управници  го  хвърлиха. 

                                         
48 Несигурно разчетени думи. 
49  В  българския политически речник употребата на  силни думи в  квалифицирането на противник 
или  съюзник  не  знае  предел  още  от  ганьово  време,  но  употребата  на  такъв  митинг  (войната 
продължава!)  на  подобни  изрази  по  свой  начин  подкрепя  тезата  ми,  че  положението  е  толкова 
тежко, особено в международен план, че импулсивно и при мнозина неосъзнато,  се търси изход в 
персонализация на причината, т.е. търсят се виновниците. За да бъдат наистина виновни, те трябва 
да бъдат квалифицирани като „престъпни и безумни”. От което следва, че България като държава, 
общество  и  народ  няма  никаква  вина  за  получилото  се.  Вината  е  на  тези  управници,  които  са 
станали управници по стечение на някакви нямащи общо с народа обстоятелства, и те поради това, 
че са ʺпрестъпни и безумниʺ, са отклонение от българското нормално, следователно сега (след като 
има  правителство  на  Отечествения  форонт)  нормалността  е  възстановена  и  няма  защо  България, 
обществото  и  народът  да  бъдат  наказвани  с  тежък  мирен  договор,  с  орязване  на  територии  и 
непосилни репарации. 
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/Възгласи  ʺБраво!”  и  рѫкоплѣскания/  Само  единъ  свободенъ  народъ, 
само едно правителство,което има подкрепата на цѣлъ народъ, може 
наистина  да  поведе  страната  къмъ  спасение,  къмъ  прогресъ,  къмъ 
всестранно преуспяване ‐ културно, икономическо и стопански. 

Съ  вѣра  въ  свѣтлитѣ  дни,  които  очакватъ  нашиятъ 
народъ, нека да извикаме: Да живѣе българскиятъ народъ! 

/Възгласи: „Да живѣе!ʺ/ 
Да живѣе свободна, независима и силна България! 
/Възгласи: „Да живѣе!”/ 
Да живѣе братската солидарность между балканскитѣ народи50!  
/Възгласи: „Да живѣе!ʺ/ 
Да живѣе народната българска войска и нейната по‐млада сестра 

‐ народната възстаническа армия! 
/Продължатителни  рѫкоплѣскания и  възгласи:  „Да живѣе!ʺ  и  мощно 

„Ура!” / 
Да живѣе славната победоносна съветска войска! 
/Възгласи: „Да живѣе!” и „Ура!”/ 
 
МИНИСТЪРЪ  ДОБРИ  ТЪРПЕШЕВЪ:  Думата  има  стариятъ 

поборникъ,  най‐вѣрниятъ  сътрудникъ  на  Отечествения  фронтъ 
социалдемократътъ другарьтъ Григоръ Чешмеджиевъ  

/ Рѫкоплѣскания и възгласи ʺДа живѣе!”/ 
 
ГРИГОРЪ ЧЕШМЕДЖИЕВЪ51: 
/Посръщнатъ  съ  бурни  и  продължителни  рѫкоплѣскания  и  мощно 

ʺУра!”/  

                                         
50  Вината  на  България  в  бъдещите  мирни  преговори,  според  тогавашното  разбиране,  ще  бъде 
свързана  с  отношенията  със  съседите.  Това  е  причината  за  подчертаването  на  „братската 
солидарност”, като особено се разчита на Тито. Във войната Тито е силният човек на Балканите. Той 
е световно име в Съпротивата срещу Хитлер. Има надежда, че с Тито ще се разберем. Тито е човек на 
Коминтерна, Георги Димитров е човек на Коминтерна – ще търсим изход в тази посока. Връзката 
Тито—Димитров  се привижда като  спасителна. Не  само  за комунистите. По това  време масово  се 
пее песен, в която доминира рефренът ʺСталин—Тито—Димитровʺ.  
Ражда  се  голяма  илюзия  в  търсенето  на  спасение  за  страната.  Нейната  териториална  цялост  и 
независимост  реално  са  заплашени.  (Ще  припомня,  че  сме  един  от  петте  съюзника  на  Хитлер  в 
Европа редом с Унгария, Румъния, Финландия, Италия. По ред причини България е в най‐неизгодна 
позиция в тази петорка. Тя е мислена от Москва и от Западните съюзници като потенциална руска 
база. 
51  Григор  Иванов  Чешмеджиев  е  роден  на  4  март  1879  година  в  Пещера.  Адвокат  по  професия. 
Сътрудничил е на вестниците ʺНародʺ, ʺТрибунаʺ, ʺПървомайски листʺ, ʺСоциалистическа младежʺ 
и  др.  Подкрепял  преврата  на  9  юни  1923  г.  По‐късно  държи  на  сътрудничеството  на  широките 
социалисти с комунистите. Умира през 1945 година в София. Погребението му се превръща в една 
от най‐мащабните социалдемократически акции през годината. 
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Български граждани и гражданки!  
Въ  историята  има  едни  знаменити  думи,  които  искамъ  да 

спомня  въ  този  величественъ  и  тържественъ  моментъ:  ʺЖребиятъ  е 
хвърленъ52. Рубиконъ е минатъ”! Не ще позволим на врага да ни върне 
назадъ.  /Възгласи  ʺНикога!”,  „Бравоʺ  и  рѫкоплѣскания/ 
Ние  минахме  Рубиконь  съ  вашата  помощъ,  съ  помощьта  на 
българското  войнство  и  съ  помощьта  на  народнитѣ  борци,  които 
презирани, гонени отъ нашити смъртни врагове, дойдоха да донесатъ 
последната лопата за тѣхното закопаване. 

/ʺУраʺ! и продължителни рѫкоплѣскания/ 
Азъ не искамъ, да извикамъ: ʺСмъртъ на фашизма”!  
/Възгласи ʺСмъртъ!”/ 
Азъ искамъ да извикамъ: ʺПогребение на фашизмаʺ! 
/Мощно „Ура!” и продължителни рѫкоплѣскания/ 
Правителството  на  Отечествения  фронтъ,  което  дойде  на  9 

септемврий  извърши  една  за  малката  ни  България  велика53 
революция  /Възгласи:  ʺВѣрно!”,  ʺДа  живѣе!ʺ/  не  революция  за  онези 
крайни цели, за кокто ние сме се борили като социалисти, и за които 
                                         
52 Alea  jacta est – Жребият е хвърлен. Изразът е употребяван в случаите на решително, неоправдано 
от  закон  (традиция,  обичай,  морал)  действие  със  съдбовни  последствия,  от  което  няма  връщане 
назад.  Самият  израз  е  фаталистичен.  Неговото  начало  се  приписва  на  Юлий  Цезар,  който  като 
проконсул на Галия взема решение да завладее еднолично властта в Рим и преминава с войската си 
през река Рубикон, която бележела граница на неговата провинция, на неговото право да командва 
и се разпорежда. Той нарушава закона и започва война със сената. Няма никакъв шанс да се върне 
безнаказано обратно. 
Нарушилият  закона  Юлий  има  само  една  възможност  –  да  бъде  победител,  за  да  добие  право. 
Обяснявам  всичко  това,  защото  е  двусмислено,  когато  се  употребява  от  социалдемократа 
Чешмеджиев на първия митинг на ОФ. Дали той е имал предвид точния смисъл на израза alea jacta 
est, или го е употребил просто така – за да подчертае съдбовността на деня, не може да се прецени. 
Но ако го четем буквално, Чешмеджиев казва: сега ние сме безправни, на 9 септември предприехме 
стъпка  в  нарушение на  закона  (правото,  нормата,  обичая),  не можем да  се  връщаме назад и  само 
политическата победа би ни дала право. 
Ако е така, а вероятно е така (да си припомним израза на комунистите — „с кръв сме взели властта, 
с кръв ще я дадем”), то правителството на ОФ е с психологичната нагласа за решителни, радикални 
действия, от които се очаква политическа победа, която би приписала post  factum правото за тези 
действия. При всяка революция нормата се изоставя, разрушава, с надеждата че ще бъде създадена 
нова  норма,  която  ще  даде  право  post  factum.  Периодът  между  alea  jacta  est  (началото  на 
противозаконното  действие,  началото  на  похода  към  Рим)  и  установяването  на  новата  норма 
(победата  на Юлий),  когато  водачите,  войската,  народът,  тълпата,  индивидите  са  в  полето  на  без‐
норма, е времето на себеразкритието. Водачите, войската, народът, тълпата, различните общности, 
индивидите  и  съществуващите  социални  мрежи  попадат  в  режим  на  саморегулация.  Избликват 
подтискани  идеи,  цели,  намерения,  ценности  и  като  редуцирам  проблема,  отбелязвам,  че  в  тази 
фаза се разбира реалната идентичност на социалната организация и на индивида. 
Преди 9  септември може да е бил  герой‐мъченик, попаднал в полето на без‐норма,  става палач и 
мародер. Оказва се, че преди 9 септември той не е бил герой, а жертва... И прочие. 
53 „Велика” е прибавено на ръка. 
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не ще  престанемъ  да  се  боримъ  в  утрешнитѣ  дни  /ʺБраво!ʺ/  Ние ще 
искаме  сега  да  закрепимъ  Отечествения  фронтъ,  да  запазимъ  една 
свободна, могъща,  независима и  демократична България,  за  да  стане 
достойна  спѫтница  на  великитѣ  народи,  къмъ  великото  слъце  на 
социализма.  

/Многократни и продължителни рѫкоплѣскания. Възгласи: „Браво!ʺ/  
И  може  би  не  е  така  случайно,  че  въ  тази  нощъ  cpeщу  9 

септемврий  ония,  които  написаха  новата  сѫдба  на  България 
измислиха  едно  министерство  на  социалната  политика.  Ние  ще 
искаме да свършимъ съ филантропията на лицемерието. 

/Възгласи ʺБраво!ʺ/  
Ние ще искаме да свършимъ съ ония помощи, които третираха 

българския  работникъ  и  трудящия  се  народъ  като  просякъ.  Ние 
искаме да издигнемъ труда на висота, за да бѫде уважаванъ, обичанъ, 
почитанъ  и  да  бѫде  считанъ  като  най‐великото  придобитие  на 
българския народъ.  

(Многократно „Ура!”) 
Какво ще създадемъ въ Министерството на социалната политика 

азъ не мога да ви кажа. То е велико, то е големо и ще бѫде създадено 
не  за  седмици,  а  за  години54.  Всички  тези,  които  сѫ  тук,  се 
въодушевляватъ  отъ  принципитѣ  на  социалната  политика.  Ние  ще 
съберем  всичкитѣ  разпръснати  дирекции  въ  тази  посока  и  ще  имъ 
дадемъ  една  душа. Ще  създадемъ  една  нова  дирекция.  Дирекция  за 
народнитѣ  пенсии  за  всички  ония,  които  сѫ  пострадали  въ 
великата борба за народовдастие въ тази страна.  

/Възгласи: ʺБраво!ʺ и продължителни рѫкоплѣскания/  
Какъ  ще  се  развие  тази  Дирекция,  до  кѫде  ще  отиде,  какви 

пенсии ще  се  даватъ  на  ония,които  сѫ пострадали  въ  тази  борба,  не 
нога да  ви кажа. Странно отвратително наследство  сѫ оставили ония 
хищници,  които  сѫ  управлявали  досега  България.  /Рѫкоплѣскания/ 
При  все  това,  колкото  да  сѫ  мъчни  и  тежки  днитѣ,  въ  които  ние 
живѣем,  ще  трѣбва  да  дадемъ  заслуженото  на  тези  борци,  за  да 
възвеличимъ борбата имъ и да компенсираме онези страшни усилия 
и  жертви,  които  сѫ  направили  тѣ  срещу  онези,  които  прахосаха  и 

                                         
54  Тези  думи  на  Чешмеджиев  подсказват  за  надеждите,  които  са  били  свързани  с  Отечествения 
фронт и с промяната, станала на 9 септември. Идеалистите в левицата (повечето от тях в неведение 
за  практиките  на  Сталин  или  с  илюзии  за  надзора,  контрола  върху  вътрешнополитическите 
процеси  от  Западните  демокрации)  са  живели  с  големи  планове  за  изграждане  на  социална 
държава. 
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последната  стотинка  отъ  нашата  хазна  и ще  го  дадемъ  днесъ,  ще  го 
дадемъ  утре,  защото  има  необходимостъ  да  посрѣщнемъ  народнитѣ 
борци  да  дадемъ  възмездие  на  онези,  които  измреха  въ  незнайнитѣ 
гробове изъ гори и поля, за да кажатъ тѣхнитѣ деца, че сѫ намерили 
втори  бащи  въ  лицето  на  днешното  правителство  на  Отечествения 
фронтъ,което  се  грижи  за  онези,които  сѫ  останали  сираци, 
изостанали безъ подкрепа, безъ помощъ въ тежки дни. 

/Възгласи: „Браво!” и рѫкоплѣскания/ 
Почитаемо  събрание!  Ние  трѣбва  да  се  покажем  достойни  за 

днитѣ,които  живѣемъ.  Не  бива  нито  да  надхвърляме,  нито  да 
преувеличаваме  силитѣ  си,  не  бива  да  изпадаме  въ  ексцесии,които 
могатъ  да  хвърлятъ  сянка  въ  нашето  свѣтло  дѣло.  Ние  трѣбва  да 
бѫдемъ  спокойни,  твърди,  мъдро  силни.  Ние  трѣбва  да  станемъ 
действително скромни народни борци,  за да бѫдемъ после достойни 
да напишемъ още по‐свѣтли страници въ нашата най‐нова история55.  

Какво  ни  предстои  най‐важно  да  извършимъ?  Ние  трѣбва  да 
направимъ  всички  усилия  да  изчезнатъ  последнитѣ  следи  на 
фашизма.  Ние  трѣбва  да  направимъ  последно  наше  усилие  да 
                                         
55  Обръщам  внимание  върху  две  неща,  съдържащи  се  в  този  пункт  от  речта  на  Чешмеджиев:  1. 
правителството, което управлява от една седмица, което, по собственото му признание, за да успее, 
се  нуждае  от  най‐широка  обществена  подкрепа,  обявява,  че  ще  даде  пенсии  на  заслужилите  и 
пострадалите в борбата срещу предишния режим; и 2. правителството призовава, като от контекста 
следва,  че  се  обръща  към  общността  на  заслужилите  и  пострадалите,  призовава  към 
цивилизованост, към избягване на екцесиите, в името на историята настоява те да бъдат „спокойни, 
твърди, мъдро смели”. 
1.  С  даването  на  тези  пенсии  правителстовото  решава  битов  въпрос  на  бившите  партизани  и 
политзатворници  (мнозина  от  тях  останали  без  работа,  без  къщи,  с  разпиляно  имущество  и 
семейство). Подпомага тяхната издръжка и така решава потенциален проблем на обществения ред. 
2. Пенсиите са стъпка на правителството в овладяване на всекидневния живот.  
Образът на „борците” в общественото съзнание е на – заслужили, пострадали, рискували в името на 
общо  благо,  поради  което  правителството,  без  да  се  опасява,  че  ще  срещне  явна  или  скрита 
съпротива, още в първите дни на своето управление, при широко разгласяване, обещава да им даде 
пенсии.  След  9  септември  тези  същите  „заслужили  и  пострадали”  имат  право  на  инициатива, 
преценка, формулиране на цели и социален капитал да организират политическата активност във 
всекидневието.  Затова  им  се  дават  пенсии  —  компенсира  се  по  държавен,  т.е.  легитимен  път, 
преживяното  по  чукари  и  затвори,  като  по  този  начин  им  се  отнемат  мотивите  за  търсене  на 
компенсации по социално деструктивни пътища. 
3. На политическо равнище,  отпускането на пенсии  е  завършване на двупосочното легитимиране: 
На  митинга  многократно  се  подчертават  заслугите  на  въстаническата  армия  за  9  септември. 
Правителството казва – ние сме правителство, създадено от въстаническата армия, която се биеше на 
страната  на  съюзниците  —  победителите  във  войната.  От  тук  правителството  черпи  своята 
легитимност. То е право правителство, защото е създадено от прави сили. 
Като дава пенсия на бойците от въстаническата армия, то летимира тази армия – тя става състояща 
се  от платени от правителството  хора.  Те  спират  да  бъдат  аутсайдерите по балкани и  зандани,  те 
започват да получават издръжка от бюджета и стават държавни хора.  
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обуздаемъ на първо мъсто себе си, за да кажемъ на врага, че ние сме 
смѣли не само когато бихме долу въ низинитѣ, но сме твърди и смѣли 
и горе, когато имаме силата.  

/Възгласи: „Браво!” Рѫкоплѣскания/ 
Азъ виждамъ единъ хубавъ утрешенъ денъ. Азъ виждамъ да ме 

озарява  една  нова  заря  въ  нашия животъ. Азъ  виждамъ да  се  сбъдва 
единъ дълго лелеянъ бленъ въ нашата душа. Азъ виждамъ да изгрева 
новото  слънце.  Азъ  виждамъ  да  наближава  и  е  наближилъ  вече  и  е 
започналъ вече единъ праздникъ и въ нашата улица.  

/Възгласи ʺВѣрно!ʺ Продължителни рѫкоплѣскания/  
Въ  тази  улица,  кѫдето  се  чуваха  само  стонове,  кѫдето  сѫ 

плющели само камшицитѣ на насилието, кѫдето не се знаеше какъ ще 
замръкнемъ и какъ ще осъмнемъ,  въ  тази  улица  се  яви първия лъчъ 
Другари!  

Да  го  посрѣщнемъ  съ  сила,  съ  спокойствие  и  съ  твърдостъ,  да 
бѫдемъ увѣрени, че тоя праздникъ нѣма да бѫде само днесъ и утре, че 
той  ще  стане  една  вечностъ./Мощно  „Ура!ʺ  продължителни 
рѫкоплѣскания/  Тази  наша  радость  да  я  проведемъ  и  за  другитѣ 
поколения,  за  да  стане  твърда,  и  крепка  тая  вѣра,  която  бѣше  на  9 
септемврий,  една  вечна  вѣра  въ  българския  народъ,  че  той ще  бѫде 
свободенъ, честитъ и щастливъ. 

Да живѣе България! Да живѣе социализма56! 
(Мощно „Ура!” и продължителни рѫкоплѣскания) 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОБРИ ТЪРПЕШЕВЪ:  
Другари!  
Току що  пристигнаха  двама  соколи  отъ  фронта  при  Пиротъ57 

срещу  германската  сволочъ  ‐  представители  на  маршалъ  Тито, 
полковникъ Пронице Поповичъ и представителъ на щаба на първия 
корпусъ на генералъ Поповъ другарътъ Щерю Атанасовъ. 
                                         
56  Социализмът  в  края  на  войната  е  световната  политическа  мода,  така  както  либералният  пазар 
стана мода в края на ХХ век. След войната има вълна от национализации в цяла Европа, навсякъде 
държавното планиране е в настъпление. Това е важно да се знае не само заради разбирането на това 
какво  е  станало  в  България  тогава,  а  за  да  схванем  –  какво  правим  в  момента.  В  момента  при 
вземането  на  фундаментални  политически  решения  се  държим  толкова  смислено  и  рационално, 
колкото и в решението на младите момичета да се разхождат с голи пъпове. И в двата случая целта е 
една и съща – да ни харесват другите и да бъдем в тон с тях. Но и в двата случая рискуваме да ни 
измръзнат яйчниците.  
57  Обръщам  внимание  на  това  ʺкъде  е  войнатаʺ?  При  Пирот!  Защото  често  и  сега  се  говори  за  9 
септември и следващите месеци като нещо в безвъздушното пространство — а това са дни на военни 
действия, когато софийските болници са претъпкани с ранени войници. 
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Има думата г‐нъ полковцикъ Поповичъ. 
 
ПОЛКОВНИКЪ ПРОНИЦЕ ПОПОВИЧЪ:  
/  Посрѣщнатъ  съ  викове:  ʺДа  живѣе  Югославия!ʺ/ 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОБРИ ТЪРПЕШЕВЪ: Нова Югославия! 
 
ПОЛКОВНИКЪ П.ПОПОВИЧЪ:  
/Говори на сръбски58/  
Български другари! Чувствувамъ се, че съмъ въ свободния градъ 

София  като  представитель  на  нашата  освободителна  армия  и  отъ 
името  на  югославянския  народъ  ви  поднасямъ  братски  поздрави. 
Смъртъ на фашизма!  

/викове ʺУра!ʺ/ 
Другари! Отдавна нашиятъ югославянски народъ и българскиятъ 

народъ  трѣбваше  да  излезатъ  и  да  постигнатъ  единство,  за  да 
отбранятъ  своитѣ  интереси  срещу  нѣмския  фашизъмъ.  Нашитѣ 
ръководители  въ  Югославия  съ  работили  по  такъвъ  начинъ,  щото 
нашиятъ народъ да бѫде разединенъ и да може нѣмскиятъ фашизъмъ 
да ни окупира59. 

Другари!  Дошелъ  е  сѫдбоносниятъ  денъ,  когато  нѣмскиятъ 
фашизъмъ се намира въ наша и въ ваша земя. Но нашиятъ народъ отъ 
1941 г .  насамъ е търсилъ пѫтища и е мислилъ да се организира cpeщу 
нашиятъ вековенъ неприятелъ фашизма60. 

/Рѫкоплѣскания/  
Другари!  Отъ  1941  г ,   е  създадено  единство  въ  борбата  между 

югославскитѣ и български партизани61.  
(Рѫкоплѣскания)  
Единството,  което  е  създадено  въ  борба,  никой 

вече не може да отнеме, нито ще има право да разруши. 
/Рѫкоплѣскания/ 

                                         
58 В стенограмата е само българският превод. 
59 Ораторът Попович вероятно има предвид югославското правителство, което сключва съюзнически 
договор  с  Хитлер  срещу  обещанието  да  получи  Солун.  След,  което  антихитлеритски  настроени 
офицери извършват преврат и Югославия се противопоставя на Германия. 
60 Това е безсмислица, преводът е много лош.  
61 По цялата довоенна западна граница, както и във Вардарска Македония, Западните покрайнини и 
Пиротско, българските партизани са действали съвместно и съгласувано с югославските партизани. 
След разрива на Тито  със Сталин,  партизаните,  които  са имали по‐близки  връзки  с югославските 
партизани са били подозрителни, някои заради това свое минало са били репресирани. 
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Другари!  Днесъ  югославянския  и  българския  народи  сѫ 
обединени  съ  всички  славяни,  начело  съ   най‐големия наш другаръ  ‐ 
Червената армия.  

/ʺУра!ʺ Рѫкоплѣскания/  
Така  обединени  всички  славянски  народи  ще  унищожатъ  и 

последния остатъкъ отъ нѣмския фашизъмъ. 
Другари  и  другарки!  Нѣма  какво  да  ви  говоря  повече,  защото 

мѫчно ме разбирате62. 
 
ОБАЖДАТЪ СЕ: Говорете. 
 
ПОЛКОВНИКЬ П.ПОПОВИЧЪ: Но въ името на нашия народъ 

и  на  нашата  народна  освободителна  войска  азъ  ви  поздравлявамъ  и 
извиквамъ: смърть на фашизма!  

(Рѫкоплѣскания) 
Да  живѣе  обединениятъ  български  и  югославянски  народъ  въ 

борбата!  
/Ура!ʺ Рѫкоплѣскания/ 
Да живѣе националниятъ комитетъ на Отечествения фронтъ  въ 

България!  
/ʺБраво!ʺ Рѫкоплѣскания/ 
Да живѣе народната освободителна българска армия!  
/Рѫкоплѣскания, ʺУра!”/ 
Да  живѣе  славния  командиръ  на  българската  освободителна 

войска, генералъ Добри Търпешевъ!  
/ʺУра!ʺ Рѫкоплѣскания/ 
Да  живѣе  освободителката  на  всички  славянски  и  поробени 

народи, нашата славна червена армия!  
/ʺУра!ʺ Рѫкоплѣскания/ 
Да живѣе народната освободителна югославска армия, начело съ 

другаря Тито!  
/Ура! Рѫкоплѣскания/ 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОБРИ ТЪРПЕШЕВЪ: Има думата другарътъ 

Щерю Атанасовъ. 
                                         
62 Вероятно речта му не е била превеждана в момента, а сетне – при съставяне на стенограмата, по 
бележки на стенографа. Това изглежда е предизвикало репликата на Попович. Заедно с това не бива 
да  забравяме,  че  само  преди  седмица  за  него  като  партизански  командир  държавата  България  и 
българската  армия  са  били  Враг.  Едва  ли  се  е  чувствал  уютно  редом  с  български  военни  и  пред 
аудитория, където военните в български униформи са внушителна група. 
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ЩЕРЮ АТАНАСОВЪ:  
/Посрѣщнатъ съ ʺУраʺ и рѫкоплѣскания/  
Гражданки и граждани, братя и сестри!  
Aзъ бихъ казалъ само нѣколко думи.  
Преди  21  година,  на  септемврий63,  българскиятъ  народъ  почна 

своята  велика  борба  за  своето  освобождение.  Презъ  1944 
г .българскиятъ  народъ  овладе  властьта,  създаде  своя  собствена 
народна власть. Тукъ много ясно бъше говорено, какви сѫ задачитѣ на 
новата  народна  власть.  Азъ  мисля,  че  само  трѣбва 
да  си  кажемъ  сега,  че  не  бива  да  се  успокояваме  съ  това,  което  сме 
достигнали.  Немцитѣ  сѫ  на  нашитѣ  врати,  немцитѣ  сѫ  на  Балкана. 
Немцитѣ  трѣбва  да  бъдѫтъ  изгонени  отъ  Балкана  и  унищожени  отъ 
Балкана.  

/ʺВѣрно!ʺ Рѫкоплѣскания / 
Първитѣ  удари  на  фашизма  бѣха  нанесени  отъ  най‐великия 

българинъ отъ българинъ отъ другаря Георги Димитровъ  
/ʺДа живѣе!” Бурни рѫкоплѣскания /  
Азъ  мисля,  че  ние  ще  бѫдемъ  достойни  

последоватали  на  този  великъ  българинъ  и  да  доунищожимъ 
заедно  и  начело  съ  Червената  армия  фашисткия  звѣр.  Да 
извикаме: 

Да  живѣе  Вождътъ  на  българския  народъ  другаря  Георги 
Димитровъ! 

/”Да  живѣе!”,  бурни  и  продължителни  рѫкоплѣскания.  Гласове: 
ʺДа дойде въ България”/ 

Да живѣе нова България!  
/”Да живѣе!”/ 
Да живѣе Нова Югославия!  
/”Да живѣе!”/ 
Да  живѣе  братското  единство  между  българския  и 

югославянски народъ, което е записано съ кръвь и никой не може 
вече да го изличи!  

/”Да живѣе!”/ 
Да  живѣе  славната  и  непобедима  освободителка  на  всички 

поробени народи Червената армия!  
/”Да живѣе!ʺ„Ура!” бурни и продължителни рѫкоплѣскания/ 

                                         
63 Има предвид Септемврийското въстание от 1923 година. 
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МИНИСТЪРЪ ДОБРИ ТЪРПЕШЕВЪ:  
Другари и другарки!  
Бѣхте  щастливи  да  чуете  и  последнитѣ  думи  на  нашитѣ 

активни  участници  за  дѣлото  народно  на  9  септемврий, 
представителитѣ  на  нашитѣ  възстаници, 
представителитѣ и на нашето патриотично войнство,  които взеха 
действително  съ рискъ на  своя животъ участие,  ей  затуй дѣло, на 
което ние днесъ се радваме.  

/ʺБраво!”  Бурни  и  продължителни  рѫкоплѣскания.  Всрѣдъ 
овациитѣ  на  множеството  министъръ  Добри  Търпешевъ  се  ръкува  съ 
генералъ  Стойчевъ  и  съ  водачитѣ  на  партизанитѣ  Боянъ  Българановъ, 
Денчо  Гюровъ  и  Раденко  Ангеловъ.  Въодушевеното  множество  ги 
вдига на ръце64./ 

Тукъ  имате  единъ  отъ  всеизвестнитѣ,  най‐популярнитѣ  и 
най‐достойнитѣ синове на нашата армия,  гонена отъ враговетѣ на 
народа, вчера подполковникъ, днесъ генералъ Стойчевъ.  

/”Да живѣе!ʺ,ʺУра!” Бурни и продължителни рѫкоплѣскания /  
Ето  какъ  комуниститѣ,  враговетѣ  на  офицеритѣ,  се 

отплащатъ  на  достойното  воинство,  вѣренъ  служителъ  на 
българския народъ.  

/”Ура!ʺ  Рѫкоплѣскания.  Министъръ  Търпешевъ  се  прегръща  и 
целува съ генералъ Стойчевъ и полковникъ Боянъ Българановъ/ 

Отъ левата ми страна стои главнокомандващиятъ на втората 
оперативна  възстаническа  зона  въ Пловдивъ  Боянъ  Българановъ, 
сега полковникъ отъ нашата армия.  

/”Да живѣе!”,„Ура!” Рѫкоплѣскания/ 
Тоя момъкъ пъкъ е полковникъ, помощникъ на легендарния 

Славчо65.  
/ʺДа живѣе!”,„Ура!” Рѫкоплѣскания/ 
Тоя  пъкъ  е  организаторъ  и  ръководителъ  на  Западнитѣ 

покрайнни,  тоже  произведенъ  полковникъ  отъ  нашата 
освободителна армия. 

/ʺДа живѣе!”, „Браво!”, „Ура”, Рѫкоплѣскания/ 

                                         
64  В  онези  дни  носенето  на  ръце,  както  и  подхвърлянето  от  тълпата  на  оратори  и  водачи, 
съпроводено с ʺураʺ, възторжени възгласи, викове и песни, е редовна практика.  
65 Славчо Трънски, командир на Трънския отряд . 
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Той  е  известниятъ  на  българското  работничество  Раденко 
Ангеловъ,  славенъ  септемврийски  герой  отъ  миналия 
септемврий66 и герой, въ настоящия септемврий. 

Думата  има  другаря  Боянъ  Българановъ. 
 

БОЯНЪ БЪЛГАРАНОВЪ67:  
Гражданки  и  граждани,  офицери,  подофицери  и  войници, 

възстанички и възстаници, мой бойни другари!  
Намери  се  въ  нашата  страна  една  разбойническа 

предателска  банда,която  бѣше  решила  да  угроби  нашия  народъ. 
Но намериха се въ срѣдата на българския народъ синове, които съ 
цената  на  скъпи  жертви  осуетиха  тоя  планъ.  Ако  днесъ 
българскиятъ  народъ  се  радва  на  своето  спасение,  това  преди 
всичко  се  дължи  на  геройската  въоръжена  борба  на  българскитѣ 
възстаници.  

/ʺ Да живѣятъ!ʺ ʺУра!” Рѫкоплѣскания/ 
Не  може  да  се  разкаже,  този,  който  е  билъ  при 

насъ, не може да си представи, какво значи труденъ партизански 
животъ.  Не  късай  колоната!  Пази  тишина!  Не  мърдай!  Легни 
доле! Бързо ходи! Безъ почивка 40 клм походъ!  

/„Браво!” Рѫкоплѣскания/ 
Винаги  гонени  и  преследвани.  Офанзиви  следъ  офанзиви! 

Това  сѫ  тѣ  трудноститѣ  на  партизанския  животъ.  Страхотни 
жертви понесохме. Скъпи жертви дадохме. Никога кърджалии не 
сѫ  клали  нашиятъ  народъ,  както  го  кла  една  предателска 
фашистка банда. 

/”Позоръ!” ʺДолу!”/    
На  върлини  бъха  разнасяни  главитѣ  на  нашитѣ  скъпи 

възстаници и възстанички./”Позоръ!”/ На нашитѣ скъпи другарки 
партизанки  Катя  ...68  труповетѣ  бидоха  смъкнати  отъ  единъ 
съдистъ палачъ въ едно село и съблечени голи 69. 

                                         
66 1923 г. 
67 /1896‐1972/ Член на Политбюро, член на Държавния съвет, Председател на Националния съвет на 
Отечествения фронт (17 май 1967 ‐ 22 април 1972), член на Държавния съвет на НРБ (8 юли 1971 ‐ 20 
октомври 1972).  
68 Многоточие в оригинала – вероятно пропуснати имена. 
69 Подобни  случаи  на  варварство  от  страна  на  представители  на  държавата  при преследването  на 
нелегалните  е  имало  навсякъде  в  страната.  Без  съмнение,  това  е  било  мощен  фактор  на  нейната 
делегитимация – легитимността на властта има основен атрибут — нормалност в упражняването на 
властта.  Легитимното  не  може  да  бъде  възприемано  като  налудничаво,  дивашко,  ненормално. 
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/ʺПозоръ!”/ 
Нѣматъ  край  звѣрствата  и  издевателствата,  на  които  бяха 

подложени нашитѣ бойци, нашитѣ командири и нашитѣ близки. 
Но  нищо  не  бѣше  въ  състояние  да  спре  нашата  борба .  И  ние  
победихме! 

/ʺБраво!”, „Ура!” Рѫкоплѣскания/ 
Но  тукъ  трѣбва  да  кажа.  Ние  победихме   въ  съюзъ,  въ 

дружна  борба  съ  честното  патриотично  офицерство, 
подофицерство и войнство. 

/”Да живѣятъ!” Рѫкоплѣскания/  
Нашата дружна борба освободи българскиятъ народъ. 
Но  ако  ние,  граждани  и  гражданка,  сме  победили,  то  се 

дължи  на  нѣщо  големо,  то  се  дължи  на  това,  че  ние  имахме 
могъщата подкрепа на българския народъ.  

/”Вѣрно!” Рѫкоплѣскания/  
Тогава,  когато  срещу  една  наша  бригада  се  съсрѣдоточеха 

хиляди  войници,  за  да  ни  изловятъ,  когато  ние  съ  майсторско 
маневриране н ударъ се измъквахме отъ тамъ70  

/”Браво!” Рѫкоплѣскания/  
ние слизахме всрѣдъ народа, опирахме се на него. Той ни криеше, той 
ни  хранеше,  той  ни  даваше  сведения  за  врага,  той  ни  подпомагаше 
всестранно!  

/”Да живѣе!”/  
На тази народна подкрепа ние дължимъ нашата победа.  
Доказателство,  че  това  е  било  така,  е  широката  всестранна 

подкрепа и онова, което виждаме днесъ въ България.  
Трѣбва  да  ви  кажа:  никога презъ живота  си не  сме  чувствували 

ние такова вълнение, както въ момента, когато слѣзохме отъ балканитѣ 
всрѣдъ  нашия  народъ.  Такава  неизчерпаема  любовь,  такава  топлота, 
такъвъ  ентусиазъмъ,  че  не  можехме  да  приказваме  отъ  вълнение, 
когато народътъ ни караше да говоримъ.  

/”Браво!” Рѫкоплѣскания/ 

                                                                                                                             
Когато властта загуби легитимност, тя може да продължи да управлява чрез страх.  
70  Вътрешнополитическата  ситуация  е  изключително  сложна:  в  предните  изречения  Българанов 
говори за ʺдружна борба съ честното патриотично офицерство, подофицерство и войнствоʺ 
и  веднага  преминава  в  разказ  как  са  били  преследвани  от  ʺхиляди  войници,  за  да  ни 
изловятъʺ. 
Новата  власт  е  заела  в  структурата  на  държавата мястото  на  командир  на  армията,  но  не 
владее  механизмите  на  нейното  управление .  За  това  е  светкавичното  производство  на 
генерали и полковници ‐ създават се инструменти за управление . 
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Днесъ  стана  чудо  –  ние,  българскитѣ  възстаници,  българскитѣ 
партизани и партизанки, днесъ се вляхме въ родната войска. Ние сме 
командири, подофицери и редници отъ българската войска.  

/ʺДа живѣятъ!ʺ Рѫкоплѣскания/  
Тези  ,  които  до  вчера  проповядваха  на  войници,  офицери  и 

подофицери  отъ  нашата  армия  да  не  се  подчиняватъ  на  своето 
командуване,  да  дойдатъ  при  насъ  и  дружно  да  се  боримъ  противъ 
фашизма, днесъ тѣ се прегръщатъ съ българскитѣ войници и офицери  

/прегръщатъ се съ генералъ Стойчевъ/  
и дружно се борятъ срещу фашизма.  

/”Вѣрно!” Рѫкоплѣскания/  
Защо бѣше това?  
Това бѣше, защото до вчера българската армия, въпреки нейното 

желание  бѫде  използувана  отъ  една  банда,  като  джандаринъ  на 
Хитлеръ на Балканския полуостровъ. 

/ʺПозоръ!ʺ71/  
По този начинъ биде лепнато едно позорно петно върху лицето 

на нашето честно войнство. 
Страхотни  дела  съ  извършени  отъ  отделни  единици  и 

съдисти въ съседнитѣ намъ страни72.  
Днесъ, обаче, нашата армия е нова армия. Днесъ нашата армия е 

въ ръцетѣ на едно правителство и на едно командуване, които нѣма да 
позволятъ да се използува тя за...  

/ʺДа живѣе!” Рѫкоплѣскания/ 
Ето  защо,  ние,възстаницитъ,  днесъ  не  само  че  не  казваме  на 

войници,офицери и подофицери да не се подчиняватъ, да бегатъ при 
насъ, но ние казваме днесъ на тъзи войници,офицери и подофицери: 
другари,  бойни  другари,  врагътъ  е  на  нашитѣ  граници,  дисциплина 
трѣбва  въ  нашата  армия,  подчинение  трѣбва  на  нашитѣ  командири. 
Дайте  дружно  съ  общи  усилия  да  се  хвърлимъ  на  щурмъ,  за  да 
можемъ  и  ние  като  народъ  да  вземемъ  участие  въ  великото  дѣло  за 
окончателния разгромъ на фашистската банда.  

/ʺБраво!ʺ Продължителни рѫкоплѣскания/ 

                                         
71  Тук  би  трябвало  публиката  да  скандира  „Верно!”  Вярно  е,  че  България  е  хитлеров жандарм  на 
Балканите. 
72  Варварствата,  вършени от  българските фашисти  в Югославия и  Гърция,  са  едно от  табутата,  по 
които  от  родолюбива  тъпост  никога  не  говорим.  „Проявилите  се”  са  предимно  легионери  (от 
Българските национални легиони) – организицаията, която възстанови своето съществуване след 10 
ноември и през 1991 година беше приета в СДС, а по едно време неин председател беше министър в 
кабинета на СДС. 
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Най‐съкровеното ни желание е, съ нашитѣ шмайзери, съ нашитѣ 
любими  картечници,  съ  нашето  партизанско  оръдие  да  влеземъ 
заедно  съ  Червената  армия,  заедно  съ  нашитѣ  железни  дивизии  въ  
Берлин. Това е нашата партизанска дума.  

/ʺУра!”  ʺБраво”!  и  продължителни  и  бурни  рѫкоплѣскания/ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  МИНИСТЪРЪ  ДОБРИ  ТЪРПЕШЕВЪ:  Има 
думата нашиятъ славенъ генералъ Стойчевъ 

/ʺБраво!”  Рѫкоплѣскания.  ʺ  Да  живѣятъ  българскитѣ  войни!”  ʺ  Да 
живѣятъ българскитѣ генерали!” „Ура!” и продължителни рѫкоплѣскания/ 

 
ГЕНЕРАЛЪ  ВЛАДИМИРЪ  СТОЙЧЕВЪ:  Българи  и  българки! 

Когато поехъ командуването на първа армия, издадохъ една заповедъ, 
съдържанието на  която  въроятно на  всички  ви  е известно  /ʺИзвестно 
е”/ Не бихъ могълъ да кажа нѣщо повече отъ това, което изразихъ въ 
нея. 

/ʺБраво !”/  
Искахъ, обаче, днесъ да ви донеса поздрава на всички офицери, 

които  презъ  нощьта  срещу  9  септемврий  удряха  за  смъкването  на 
фашизма и диктатурата.  

/ʺДа живеяъ!” Рѫкоплѣскания/ 
Искамъ да използувамъ случая да ви донеса поздрава и на онези, 

които на границитъ на България днесъ бранятъ свещената земя срещу 
Хитлерискитѣ бандити  

/ʺ Да живѣятъ!ʺ Рѫкоплѣскания/ 
Завчера  вчера  и  нощесъ  азъ  бъхъ  на  граничната  линия,  бѣхъ 

между  героитѣ.  Всички  офицери,  подофицери  и  войници  и 
партизани въ повѣрения на моята армия участъкъ стоятъ твърдо като 
гранитна скала  

/ʺ Да живѣятъ!ʺ„Ура!” Рѫкоплѣскания/  
и  сѫ  решени  да  пролеятъ  и  последната  си  капка  кръвъ,  но  да  не 
позволятъ  още  веднажъ  мръсниятъ  фашистки  кракъ  да  оскверни 
свещената българска земя.  

/ʺУра!” Рѫкоплѣскания/  
Не  само  това  ‐  тѣ  горятъ  отъ  желание  да  настъпятъ.  Още 

виждамъ пламъка въ  тѣхнитѣ  очи. Tе искатъ,  тѣ  горятъ отъ желание 
заедно съ славнитѣ полкове на Червената армия  

/ʺДа живѣе!”/  
заедно съ славнитѣ наши и югославянски партизани.  



 

 55 

/” Да живѣятъ!”/  
за  освобождението  на  братската  югославянска  земя  и  за 
унищожаването на врага да настъпятъ къмъ Берлинъ.  

/ʺУра!”  Рѫкоплѣскания.  Възгласи:  ʺВсички  пѫтища  водятъ  къмъ 
Берлинъ”, „Всички на фронта!”/  

Тѣ горятъ отъ желание да отидатъ въ Берлинъ,  въ хралупата на 
звѣра  и  тамъ  заедно  съ  победоноснитѣ  знамена  на  свободолюбивитѣ 
народи  да  забиятъ  върху  трупа  на  поваления  звъръ  и  славното 
победно българска знаме.  

/”Ура!” Продължителни рѫкоплѣскания/ 
Българи и българки! Азъ се заклевамъ тукъ отъ името на моитѣ 

другари, че  сме решени да умремъ, но никога да не позволимъ да 
залезе слънцето на овободата.  

/”Ура!” Бурни и продължителни рѫкоплѣскания/ 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩЪ  МИНИСТЪРЪ  ДОБРИ 

ТЪРПЕШЕВЪ:  
Азъ не съм се уморилъ – вие уморихте ли се?  
/Обаждатъ се: „Не сме уморени!”/ 
Народъ, който се бори, не се уморява. 
Ще дамъ думата на най‐старата боркиня  за равноправието и  за 

свободата на жената ‐ Анна Карима. 
 
АННА КАРИМА73:  
(Посрѣщната  съ бурни и продължителни рѫкоплѣскания  и  съ  викове: 

„Да живѣе!” Ана Карима поздравява събранието съ вдигнатъ юмрукъ.) 
 
Граждани и гражданки! 
Доживех  денътъ,  най‐щастливия  денъ  на  живота  [...74] 

изгреването на [...] за насъ досега слънце на свободата. След тежкия и 
мрачен период на страшни народни мъки и на [...] на физически мъки 
на съкпи синове, които искаха свобода на словото,свобода на [...] И ето 
тържествениятъ  ден  ‐  грейна  слънца.  Кои  сѫ  причинителитѣ  на  тоя 
чуденъ денъ? Това сѫ на първо мѣсто ония, които отидоха въ горитѣ.  

(Възгласи „Браво!” Бурни и продължителни ръкоплескания.)  
[...75]Да живѣятъ на първо мѣсто тѣ.  

                                         
73  За  АННА  КАРИМА  –  виж  посочения  линк.  Поставям  справката  в  Омда,  за  да  бъде  винаги 
достъпна при четенето на стенограмата. Източникът е посочен. 
74 Нечетливи думи в изказването на Карима. 
75 Използвам повода да отбележа, че ако някому се струва глупаво или смешно нейното изказване, 



 

 56 

(Възгласи „Да живѣятъ!” Бурни и продължителни рѫкоплѣскания.)  
Да  живѣятъ  и  тѣхнитѣ  другарки,  които  заедно  съ  децата  си 

паднаха до техъ76.  
(Възгласи „Браво!” Бурни и продължителни рѫкоплѣскания.) 
Да живѣятъ ония,които сѫ работили долу, не в планинитѣ, за да 

възтържествува тоя денъ, въ който ние ги виждаме днесъ обединени въ 
Отечествения фронтъ.  

(Възгласи „Да живѣятъ!”). 
Да живѣе Отечествения фронтъ.  
(Възгласи „Да живѣе!” Бурни и продължителни рѫкоплѣскания.)  
Да дадемъ клетва, че ще го засилимъ и ще го държимъ здраво въ 

ръцетѣ си! Да живѣе още веднъжъ!  
(Възгласи „Да живѣе!”)  
Да живѣе свободна, независима, силна и мощна България!  
(Възгласи „Да живѣе!”)  
Да живѣе армията на великия СССР, на великия руски народъ!  
(Възгласи „Да живѣе!” Бурни рѫкоплѣскания.) 
Да живѣе нашата армия!  
(Възгласи „Да живѣе!” Бурни рѫкоплѣскания.) 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩЪ ДОБРИ  ТЪРПЕШЕВЪ:  Тя  не  се  е 

уморила! 
Ще я запишете в Комсомола!  

                                                                                                                            

Думата  има  една  жива  жертва  ‐  вдовицата  на  падналия  нашъ 
герой бившъ народенъ представителъ Aтанасъ Неновъ77. 

 
ТРАЯНА АТ.НЕНОВА:  
/Посрѣщната  съ  бурни  и  продължителни  рѫкоплѣскания  [и]  съ 

възгласи: ʺБраво!ʺ/  
Другари!  
Граждани  на  освободена  отъ  фашистския  мръсенъ  звѣръ 

България! 
Нашата радостъ  въ тези тържествени, велики дни, граждани, е 

засенчена  отъ  това,  че  незнайнитѣ  безкръстни  гробове,  съ  които  е 

 
нека се заслуша и замисли върху речите на митинги или събрания, на които е бил свидетел... След 
шейсет и пет години днешните ни страсти ще изглеждат по подобен начин, ако някой изобщо рачи 
да надникне в нашите стенограми. 
76 Абсурдно изречение, последвано от абсурдно ʺБраво!ʺ 
77  Името  Атанас  Ненов  се  споменава  в  партизанските  спомени  на  Атанас  Семерджиев,  който  го 
нарича и ʺбайʺ— вероятно става дума за същото лице. 
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осеяна  нашата  страна,  не  ще  се  разтворятъ,  че  нашитѣ  най‐близки 
родни  не  ще  станатъ  и  не  ще  дойдатъ  да  видятъ  и  да  чуятъ  и  да 
вдъхнатъ тая атмосфера на възторгъ отъ победата.  

/Гласове  ʺНие ще  отмъстимъ  за  тѣхъ!  Тѣ  сѫ  тукъ между  насъ!  Тѣ ще 
живѣятъ въ душитѣ ни! Вечна слава на тѣхъ!” Бурни рѫкоплѣскания/ 

Ние,граждани,  се  стараемъ  да  не  плачемъ  и  да  не  подаваме  на 
скръбьта  си.  Ние  вземаме  примеръ  отъ  многобройнитѣ  съветски 
майка  и  жени  и  сестри,  отъ  многобройнитѣ  югославянски  майки, 
жени и сестри и ние не само се утешаваме, но ние се гордеемъ съ това, 
че  нашитѣ  най‐близки,  че  нашитѣ  най‐мили  отдадоха  своитѣ  сили, 
своята младостъ,  своята  обичъ  къмъ  най‐близкитѣ  си  и  своя животъ 
най‐после за едно велико дѣло, което възтържествува. 

/Възгласи:  ʺБраво!ʺ  Бурни  и  продължителни  рѫкоплѣскания.  Гласове: 
ʺТѣ ще живѣятъ вечно!/ 

Ние  се  утешаване  съ  това ,граждани,  че  оцелелитѣ  тѣхни 
другари  отъ  планинитѣ  и  селищата,  заедно  съ  българската  народна 
армия,  заедно  съ  югославянската  народна  освободителна  армия  и 
заедно съ  най‐великата, най‐славната и непобедимата руска червена 
армия ще разгроматъ остатъцитѣ на мръсния фашистки звѣръ. 

/Бъзгласи: ʺДолу”! ʺДолу!ʺ/  
И  по  този  начинъ  тѣ  ще  отмъстятъ  за  тяхната  свята  кръвъ, 

пролята  въ  планинскитѣ  усои  и  чукари,  по  тъмнитѣ  улици  и 
зловещитѣ  зандани.  /Възгласи:  Ние  ще  отмъстимъ!  Готова  сме  да 
отмъстимъ!/  Ние,  тѣхнитѣ  най‐близки,  ние,  тѣхнитѣ  майки,  тѣхнитѣ 
жени и сестри обещаваме, че ще потърсимъ още сили въ себе си, за да 
ви помогнемъ, другари, ще потърсимъ сила,  за да ви подкрепимъ до 
край въ вашата борба.  

/Бурни и продължителни рѫкоплѣскания и гласове: ʺБраво!ʺ/  
Ние заедно съ всички васъ извикваме:  
Да живѣятъ оцелелитѣ!  
Да живѣе българската народна армия!  
/Възгласи: ʺДа живѣе!ʺ ʺУра!”/  
Да  живѣе  най‐великата,  най‐славната  отъ  всички  армии  ‐ 

Червената армия! 
/Възгласи: ʺДа живѣе!ʺ Вечна слава на загиналитѣ борци!/ 
 
ПРЕДСЕТАТЕЛСТВУВАЩ  МИНИСТЪРЪ  ДОБРИ 

ТЪРПЕШЕВЪ: 
Разнежи се моето сърдце.  
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Скъпи другари!  
Тежки жертви  се дадоха,  но що да  се прави! Покойниятъ нашъ 

другарь  Атанасъ  Неновъ  бѣше  народенъ  представитель  въ  ХХIII‐то 
обикновено Народно  събрание,  водачъ  на  парламентарната  група  на 
работницитѣ, единъ парламентаренъ борецъ. 

Сега ще дамъ думата на нашата легендарна Соня78. 
 
/Бурни и продължителни рѫкоплѣскания и възгласи:  ʺДа живѣе Соня! 

Да живѣятъ женитѣ!ʺ/ 
 
Нашата  Соня  е  една  отъ  първитѣ  между  първитѣ  боркини. 

Довчера  тя  носеше  смъртна  присѫда  отъ  фашизма.  Тя  получи 
смъртна присѫда,  когато бѣше на 25  години. Лежа въ затвора. До 279 
носеше смъртната си присѫда. Човекоубийскиятъ фашизъмъ не можа 
да ни отнеме нашата Соня. Нашата Соня ‐ така я наричаме ‐ работи въ 
последнитѣ  години  за  изграждането  на  Отечествения  фронтъ  въ 
нашата  страна.  Соня  е  една  отъ  виновницитѣ  за  създаването  на 
Отечествения  фронтъ.  Тя  е  една  отъ  първитѣ  пионерки  за 
изграждането на силитѣ на Отечествения фронтъ. 

 /Възгласи: ʺДа живѣе!ʺ/  
Соня ще продължи да носи знамето за изграждането силитѣ на 

Отечествения фронтъ и въ бѫдеще. 
Давамъ думата на другарката Соня. 

                                         
78  Цола  Драгойчева.  Цола  Нинчева  Драгойчева  (30  август  1898,  Бяла  Слатина —  26  май  1993, 
София) — родена в работническо семейство, завършила педагогическо училище, една от най‐ярките 
фигури на БКП. Участва във въстанието през 1923 г. , а през 1925 г. е арестувана и осъдена на смърт. 
Спасява я забременяване. В затвора ражда сина си Чавдар, който беше прочут професор‐кардиолог. 
През 1932  г. е амнистирана, а от 1937  г. е член на ЦК на БКП, от 1942 — член на Политбюро. През 
1941 г. е затворена в концлагера ʺСвети Николаʺ, откъдето бяга заедно с Рада Тодорова. През 1942 г. е 
осъдена  задочно  на  смърт.  Живее  в  нелегалност  до  9  септември  1944  г.  След  9  септември  е  във 
висшето  ръководство.  Интелигентна,  волева,  сурова  жена.  Фанатична  комунистка  и  съветофилка. 
Свързва  името  си  с  крайни  оценки  вътре  в  БКП  за  лица  и  събития.  Поддържа  постоянна 
политическа  връзка  с Москва. През цялото  време  на  своята  безкрайна и  безгранична  власт  Тодор 
Живков е бил респектиран от неколцина прочути комунисти — един от тях е Цола Драгойчева.  
В  дните,  когато  се  провежда  този  митинг,  тя  има  невероятно  влияние.  В  документ  на  Държавна 
сигурност  от  3  май  1945  г.  пише:  ʺУзнаваме,  че  един  американски  разведчик,  чието  име 
допълнително ще съобщим, живущ като кореспондент в София, е направил един писмен доклад до 
американския генерал, представител в контролната международна комисия, в който доклад се казва: 
участието  на  полотическите  партии  в  управлението  на  България  освен  Раб.  партия  (к)  ...  е  само 
привидно — България се управлява от Цола Драгойчева.ʺ (АМВР, Ф.1, оп.1, а.е. 11, л. 65)  
 
 
79 Две години. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1898
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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СОНЯ ДРАГОЙЧЕВА80:  
/Посрѣщната  съ  бурни  и  продължителни  рѫкоплѣскания  и  съ 

възгласи: ʺ Да живѣе!ʺ/  
 
Граждани и гражданки!  
Другари воини!  
Г‐да министри!  
Драги бойци! 
Не  мога  спокойно  да  говоря.  Минахме  тежки  изпитания  по 

нашия пѫть, но като стигнахме до момента не да получимъ властьта, а 
да  си  я  вземемъ,  българскиятъ  народъ  заедно  съ  нашитѣ  славни 
партизани  и  партизанки  и  съ  преднитъ  отреди  на  патриотичното 
войнство,  когато  дойде  момента  до  тамъ,  че  се  постави  въпросъ 
България  да  бѫде  или  да  не  бѫде,намериха  сили  въ  себе  си,  за  да 
разрешатъ  не  само  съ  свои  вѫтрешни  сили,но  заедно  съ  победнитѣ 
войски  на  Червената  армия,заедно  съ  бойнитѣ  сили  и  усилия  на 
страхотнитѣ,  на  войскитѣ  отъ  възстаническитѣ  отреди,  заедно  съ 
войскитѣ  на  другаря  Тито,  ние,  казвамъ,  успѣхме  въ  последния 
моментъ да устанонимъ властьта на Отечествения фронтъ.  

/Възгласи: „Да живѣе!” ʺУра!”/ 
Другари!  
Г‐да министри!  
Азъ  съмъ  въ  настоящия  моментъ  секретарка  на  националния 

комитетъ на Отечествения фронтъ. 
/Да живѣе!/  
Това е лесно да се каже. Азъ съмъ преживяла всички трудности 

на народнитѣ революционни борби, по които ние достигнахме до тоя 
пѫтъ, но много трудно е, другари, днесъ. 

Много  по‐трудно  е  днесъ,  когато  трѣбва  да  отговаряме 
всестранно, пълнокръвно на нуждитѣ на българския народъ.  

/Възгласи:”Вѣрно!” Рѫкоплѣскания/ 
Ето  защо  азъ  сметамъ,  че  имамъ  задължение  отъ 

името  на  другаритѣ  отъ  Националния  комитетъ  да  поднеса  преди 
всичко приветствието къмъ всички български граждани, жени и мѫже, 
борили  се  въ  балкана  и  въ  градоветъ,въ  фабрикитѣ  и  въ 

                                         
80 В стенограмата е написано Соня Драгойчева, Соня е задраскана с химикал и на ръка е написано 
Цола. 
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работилницитѣ,  въ  учрежденията,  приветствие  къмъ  нашитѣ 
патриоти  отъ  армията.  Поднасямъ  ви  приветствия  отъ  името  на 
Националния  комитетъ,  които  живе  близу  две  години  подполно. 
Искамъ да поднеса приветствието на национания комитетъ, който ще 
бѫде  най‐вѣрния  крепителъ  на  Отечествения  фронтъ,  ще  бѫде  най‐
вѣрния съврудникъ на правителството и най‐големия контрольоръ въ 
страната,както  за  делата  на  българския  народъ,  така  и  за  делата  на 
нашето правителство, на нашитѣ министри. 

/Възгласи: ʺДа живѣе!”/ 
Другари! Азъ сметамъ, че моментътъ днесъ е такъвъ, че ние следъ 

като  дадохме  отворъ  на  нашия  възторгъ,  следъ  като  отприщихме 
бента,  ние  трѣбва  сега  тия  сили,които  ливнаха  по  уиицитѣ,  които 
вдигнаха знамената, да  ги канализираме, ние трѣбва да  ги впрегнемъ 
въ армията.  

Г‐да  мининистритѣ  изнесоха  програмата  на  Отечествения 
фронтъ, програмата за работа на правителството въ близкитѣ дни. Но 
ние  отъ  Националния  комитетъ,българскиятъ  народъ  и  всички  отъ 
комитетитѣ  на  Отечествения  фронтъ  трѣбва  да  дадемь  обетъ  преди 
всичко предъ българския народъ и предъ нашето правителство, че ще 
крепимъ властьта, че нѣма да я дадемь на врага, че нѣма да позволимъ 
на фашисткитѣ провокатори преждевременно да клеиматъ тая власть 
и  да  злепоставятъ  нашиятъ  народъ,нашата  страна,нашето 
правителство. Националниятъ  комитетъ  апелира преди  всичко  къмъ 
комитетитѣ на Отечествения фронтъ,  които ще бъдѫтъ действително 
най‐мощната,най‐силната  и  най‐вѣрната  опора  на  правителството, 
апелира  къмъ  ясность,  къмъ  пълно  разбиране  задачитъ  както  на 
властьта, така и на народа, защото днешната власть е народна власть и 
не може да се дели отъ народа. 

Другари!  
Азъ  съмъ  отъ  Националния  комитетъ.  Азъ 

съм жена и ми се струва, че втората половина о тъ  българска народъ, 
женитѣ, досега не можаха да се наредятъ така както трѣбваше и както 
можеше  на  фронта  на  борбата  и  цѣлокупно  съ  своитѣ  усилия  да 
помогнатъ за дѣлото така както разбираха. 

 Днесъ,  обаче,  на  фронта  на  легалната  борба,на  фронта  на 
законната  борба женитѣ  съ  всичкитѣ  си  сили,  съ  всичкия  копнеж  за 
работа  ще  подпомогнатъ  нашата  работа  –  не,  тѣ ще  творятъ  новия 
животъ.  Ние  имаме  всичко  това  налице  и  остава  да  подпомогнем 
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нашето  правителство,  да  дадем  всичкото  си  съдействие,  да 
присъединим  всички  възможни  наши  усилия,  но  не  само  съ 
обещания, а на дѣло81.  

Ние тръбва да подпомогнемъ не само Националния комитетъ, но 
всички комитети.  

Нашитѣ  майки,  нашитѣ  работнички,  нашитѣ  чиновнички, 
нашити  културни  работнички  на  културния  фронтъ  тръбва  да 
намерятъ пълно мѣсто, както  въ  университета,  така и  въ  училищата, 
както въ фабрикитѣ, така и въ работилницитѣ ‐ навсѣкѫде, но не само 
като обещание, а това да бѫде едно живо дѣло. 

Нашата младежка82  тръбва  да бѫде  представена  навсѣкѫде.  Да 
нѣма проценти въ университета, да нѣма проценти въ училищата, да 
нѣма  затворенъ  нито  единъ  секторъ  отъ  стопанския,  отъ 
политическия, отъ културния животъ за жената, била тя майка, била 
тя  работничка.  Въ  всички  сектори  тръбва  да  има  достѫпъ  за  нея. 
Националниятъ комитетъ поема ангажиментъ не  само да подпомага 
това  дѣло,  но  и  да  го  контролира.  Жената  работничка  ще  иска  отъ 
насъ,  но  и  ние  ще  искаме  отъ  нея.  Ние  ще  искаме  съдействие  отъ 
българската работничка, ще искаме работа, истинска работа и борба 
за дѣлото на Отечествения Фронтъ. 

Мене,  граждани,  не  ми  остава  много  нѣщо  да  кажа, 
освенъ  още  единъ  пѫтъ  да  приветствувамъ  големото  дѣло  и 
начинание,което  вече  се  очертава  не,  а  на  което  вече  сѫ  сложени 
началата.  Програмата  и  платформата  на  нашето правителство  днесъ 
сѫ достатъчна гаранция,че българскиятъ народъ и всички сили, които 
го  подкрепятъ,ще  ги  осъщестимъ.  Тая  програма  ще 
влезе незабавно въ действие. За тая целъ се даватъ на правителството 
всички  органи  ‐  органитѣ  на  Отечествения  фронтъ,които  ще 
способствуватъ,  които  ще  съдействуватъ  за  реализирането  на  тая 
програма на Отечествения фронтъ.  

Намъ  не  ни  остава  нищо  друго,  освенъ  да  положимъ  много 
трудъ, много работа и много усилия, но не вече за класовия врагь, но за 

                                         
81 Едно от стратегическите направления на РП  (к) е включването на жените в политическия живот, 
които  до  тогава,  характерно  за  традиционното  общество,  са  държани  по‐далеч  от  тази  ʺмъжкаʺ 
работа.  
82 Думата ʺмладежкаʺ — женски род на ʺмладежʺ, в смисъл на млада жена, се е употребявала в онези 
години. По‐късно думата отпада, за да остане в множествено число ʺмладежʺ, ʺмладежиʺ в смисъл на 
млади мъже и жени.  



 

 62 

себе  си,  не  за  реакцията,  а  за  българския  народъ,  преди  всичко  за 
българския народъ, за неговата свобода и за неговото добруване.  

Ако войникътъ ще отиде да се бие, той ще се бие вече за свободата 
на българския народъ противъ фашистския звѣръ.  

Българскиятъ народъ  си има  вече  своя милиция,  която ще  се бие 
против фашизма.  

Ако  българската  жена  днесъ  трѣбва  да  работа  повече  въ 
фабриката,това значи, че тя ще има повече облѣкло за детето си,  тя ще има 
повече храна за своето дете и всичко, каквото й трѣбва.  

/Възгласи: ̋ Браво!” Бурни рѫкоплѣскания и ̋ Ура!̋ /  
Бѫдете на поста си.  
/Възгласи: „Всички ще бѫдемъ!”/ 
Всички ще  бѫдемъ  на  поста  си! Ние ще  поемемъ  ангажиментъ  съ 

всички  сили  да  подкрепимъ,  да  подпомогнемъ,  да  проведемъ 
осъществяването на програмата на народното правителство, която е наша 
програма отъ единия до другия край.  

Ние  не  бива  да  се  подаваме  ва  никакви  странични  влияния  и 
внушения.  

Единствената  групировка,  единственнятъ  основенъ  лостъ,  който ще 
поддържа  Отечествения  фронтъ  въ  неговата  победа  е  единството  на  тоя 
Отечественъ фронтъ.  

Единството на българския народъ.  
Само така ние ще можемъ да  срѣщнемъ врага и да  го биемъ тамъ, 

кѫдето го намѣримъ, да го смажемъ и така да доведемъ до победенъ край 
очертаната програма на Отечествения фронтъ.  

/Рѫкоплѣскания/  
Азъ не желая да се спекулира съ този терминъ – революционно 

антифашистко правителство – но неговата програма е именно такава – 
антифашистка. 

/”Да живѣе!”/ 
Да живѣятъ нашитѣ възстаници и възстанички, които влѣзоха и 

се влѣха въ редоветѣ на нашата нова народна армия. 
/”Да живѣятъ!”/ 
Да  живѣе  българскиятъ  народъ  въ  всичкитѣ  му  наслойки: 

работници,  селяни  и  трудящи  се,  както  на  полето ,   така  и  въ 
работилницитѣ, въ кабинетитѣ, въ театритѣ и навсѣкѫде.  

/”Да живѣе!”/ 
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Да  живѣе  победата  и  дѣлото  на  Отечествения  фронтъ,  да 
живѣе  славната  Червена  армия,  да  живѣятъ  въстаническитѣ 
отряди от армията на другаря Тито.  

/”Да живѣятъ!” Бурни рѫкоплѣскания/ 
Да пребѫде дѣлото на Отечествения фронтъ.  
/Бурни  рѫкоплѣскания.  Нѣколко  работници,  войници  и 

милиционери  изнесоха  председателствуващиятъ  събранието  министъръ 
Добри Търпешевъ на трибуната следъ продължителни рѫкоплѣскания/ 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩЪ МИНИСТЪРЪ ДОБРИ ТЪРПЕШЕВЪ:  
Другари!  
Ние  свършихме  нашата  работа83.  На  мене  не  остава  да  кажа 

нѣщо много. Азъ изслушахъ всички оратори и съмъ доволенъ.  
Не зная вие доволни ли сте.  
/Възгласи: „Да живѣятъ!” и „Ура!”/  
Тогава  да  поздравимъ  всички,  които  говориха и  да  кажемъ:  Да 

живѣятъ! 
/Възгласи: ʺДа живѣятъ!” и ʺУраʺ!/ 
За свободна България! Ура!  
/Възгласи: ʺУра!” и продължителни рѫкоплѣскания/ 
За свободния български народъ. Ура!  
/Възгласи ʺУра!ʺ и бурни рѫкоплѣскания/ 
Да  се  организира  българскиятъ  народъ,  да  се 

организира  българскиятъ  народъ,  да  се  организира  българскиятъ 
народъ.  

/Възгласи:  ʺЩе се организира!ʺ  ʺЩе се организира!ʺ и продължителни 
рѫкоплѣскания./ 

Неорганизирана сила не е никаква сила.  
/”Вѣрно!” Рѫкоплѣскания/ 
Ние  положихме  свръхчовѣшки  усилия  да  организираме 

новата  действително  народна  обществена  сила  ‐  н е   Дочо 
Христовската, не, не, не! /Смѣх/ а Отечествения фронтъ, ето туй  

/Сочи многолюдното събрание.Рѫкоплѣскания/ 
Ние се надеваме, че българскиятъ народъ ще разбере какво е това 

Отечественъ фронтъ.  
/Обаждатъ се: Разбрахме го! Рѫкоплѣскания/ 
Много  разправятъ,  че  това  било  нѣщо  комунистическо,  нѣщо 

страшно, нѣщо опасно! 
                                         
83 Добри Търпешев е прав ‐ това е радиомитинг, чиято ʺработаʺ е да бъде слушан из цяла България и 
да даде увереност на отечественофронтовците. 
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/Оживление/  
Да, ето първиятъ успѣхъ на Отечествения фронтъ:  свободата на 

българския народъ!  
/ʺДа живѣе!” ʺДа живѣе!ʺ Бурни рѫкоплѣскания/ 
Градете,  градете,  стройте,  организирайте  силите  на  народа  отъ 

всички краища на страната, отъ името на Отечествения фронтъ.  
/Обаждатъ с е :  ʺЩе градимъ!” ʺЩе градимъ!” Рѫкоплѣскания/  
Това  е  най‐демократичната  организация,която  ще  позволи  да 

участвуватъ въ държавното строителотво всички мѫже и жени, старци 
и млади.  

/Възгласи: ʺДа живѣе!ʺ ʺДа живѣе!ʺ ʺУра!”/. 
Надевамъ  се,  че  отъ  това  събрание  всички  ще  влѣзать  въ 

Отечествения фронтъ.  
/ʺВѣрно!ʺ Рѫкоплѣскания/  
Нито  един  честенъ  българинъ  и  българка,  младежъ  или 

старешъ84  да  не  останатъ  вънъ  отъ  Отечествения  фронтъ.  Всички  да 
бѫдатъ вѫтре въ Отечествения фронтъ.  

/Рѫкоплѣскания/ 
Присламчватъ се нѣкои /Веселость/, закачватъ си червени връзки 

и ленти даже и по‐голѣми отъ нашитѣ85! 
/Оживление/ 
За да не може да  влезе  вѫтре и фурдата86  ние трѣбва да имаме 

организации на Отечествения фронтъ87. Честно и открито трѣбва да се 
дадатъ доказателства за вѣрна служба на народа. 

/ʺВѣрно!ʺ Рѫкоплѣскания/  
Всички трѣбва да бдимъ да не се направятъ нѣкои грѣшки, които 

да  бъдѫтъ  фатални  за  Отечествения  фронтъ.  Вие  си  спомняте 
Стамболийски, трибунътъ на селото, който допустна такива грѣшки въ 
своето  управление  и  стана  жертва  на  тѣхъ.  И  ние  българскитѣ 
комунисти,  които  участвуваме  въ  Отечествения  фронтъ  можемъ  да 
направимъ грѣшки,  защото нѣма човекъ безъ грѣшки. Обаче всички 
трѣбва да бдимъ да не се направатъ каквито и да е грѣшки. 

/ʺВѣрно!ʺ Рѫкоплѣскания/  

                                         
84 По‐хубаво щеше да звучи ʺстарежʺ, ʺстарежиʺ. 
85  Във  всекидневието  им  викаха  ʺбояджииʺ  —  в  смисъл  на  пребоядисали  се  в  червено.  Заради 
цветните бюлетини и различните цветове на партийните знамена. 
86 Фурда – арабска дума, преминала през турския: некачествен остатък, негодна стока, измет, боклук. 
87  Добри  Търпешев  е  реалист  —  бариера  срещу  ʺфурдатаʺ  може  да  бъде  само  изградената 
организация, а ОФ по това време няма такава. 
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Нѣкои казватъ: видите ли ги, събрали се комунисти, земеделци, 
19‐майци88 и други нѣкои, тѣ ще се скаратъ. Нека ние да раздухваме! 

/Възражения/  
Има да почакатъ! 
/Веселостъ и възгласи: ʺВѣрно!ʺ/ 
Но  азъ  съмъ  дълженъ  да  заявя  чистосърдечно:  въ  нашето 

правителство  има  такова  единодушие,  такова  единомислие,  такова 
желание за борба, 

/Възгласи: ʺВѣрно!ʺ, ʺУра!” и рѫкоплѣскания /,  
че тия работи нѣма да се допуснатъ. Служители на народа и вѣрни на 
него ние ще вървимъ дружно по очертания пѫть.  

Да живѣе Отечествения фронтъ! Да живѣе нашето правителство!  
/ʺДа живѣе!ʺ Рѫкоплѣскания / . 
Понеже чухъ гласове: „Да си дойде Георги Димитровъʺ  
/Възгласи: ʺДа си дойде!ʺ ʺДа си дойде!ʺ/  
Ела си, другарю Димитровъ!  
/Възгласи:  ʺУра!”  Продължителни  рѫкоплѣскания  и  възторжени 

овации./ 
Този  народъ изтри  всичко  отъ фашизма89,  пѫтътъ  е  чистъ  отъ 

фашисти ‐ ела си при насъ Георги Димитровъ! 
/Възгласи: „Да живѣе!ʺ Рѫкоплѣскания/  
Ела си маминъ сине, българскиятъ народъ тѣ иска. 
/”Ура!ʺи Рѫкоплѣскания/  
Ние  ще  тѣ  посрѣщнемъ  отъ  все  сърдце,  дай  ни  на 

разположение твоята висока култура.  
/Обаждатъ  се:  ʺДа  си  дойде!ʺ  ʺДа  си  дойде!”  Бурни и продължителни 

рѫкоплѣскания/  
Ние  ще  тѣ  посрѣщнемъ  така,  както  никой,  вѣрвамъ,  не  е 

посръщанъ досега90. 
/Възгласи: ʺВѣрно!” Бурни рѫкоплѣскания/ 
Приветъ и на тебе, велики надъ всички въ нашата епоха, другарю 

Сталинъ ! 

                                         
88 Хората около Кимон Георгиев, които правят преврата през 1934 г.  
89  ʺТози народъ изтри всичко отъ фашизмаʺ —  ключов мотив за политическия елит на България в 
онези месеци. 
90 По това време Георги Димитров е мит. Той е признат лидер сред победителите във войната и за 
широки слоеве от населението това е достатъчно, за да мислят, че Той е водачаът Той е спасителят. А 
думите,  с  които  говори Добри Търпешев, разкриват един безхитростен,  артистичен и необразован 
човек, който несъмнено е предизвиквал доверие, докато не прехвърли мярата. Негови са думите,  с 
които е успокоил множеството на друг митинг, че било нямало пари — печатницата за пари, рекъл 
той, е в ръцете на ОФ, ще отпечатим, колкото ни трябват...  
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/Бурни многократни и продължителни рѫкоплѣскания/ 
Да работимъ за България, другари! Ура!  
/Бурни рѫкоплѣскания/ 
Закривамъ заседанието91. 
 
 

/Присъствуващиятъ  народъ,  милиционери,  войска  и  народни 
възстаници  понесоха  на  рѫце  министритѣ,  които  говориха  и  съ 
продължителни  рѫкоплѣскания  и  овации  ги  изпроводиха  до  входа  на 
Сѫдебната палата./ 

 
 
 
 (Закрито въ 14 ч. и 20 м.) 
 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Христоматия "Омда"  
Библиотека "Омда" Големите промени Студентски форум

Гише "Справки" 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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91  Водещият определя тази масова проява като  „заседание”. Ако  трябва да я определим с днешни 
думи – това е митинг на закрито. 
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