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„Знам, че когато умра, хорската мълва ще донесе 
много боклук на гроба ми, но аз съм сигурен, че вятъ-
рът на историята ще отвее всичко това“.

Й.	Сталин

„Нужната книга е…  много съвременната книга“.
В.	Ленин

„Това нещо е по-силно от „Фауст“ на Гьоте“.
Й.	Сталин
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ТИРАНИН ИЛИ СПАСИТЕЛ?  
ПЪТЯТ ОТ СЕМИНАРИСТ ДО ВОЖД

Йосиф	Висарионович	Сталин	 (Джугашвили)	–	 съвет-
ски	революционер	и	политически	деец,	глава	на	правител-
ството	на	СССР	и	Генерален	секретар	на	ЦК	на	ВКП(б)	(Все-
союзная	коммунистическа	партия	большевиков	–	офици-
ално	название	на	партията	от	1925	до	1952	година)	.	Той	се	
родил	през	декември	1878	година	в	грузинския	град	Гори	
в	небогато	семейство.	Учил	в	местното	духовно	училище,	
а	след	това	–	в	православната	семинария	в	Тбилиси.	Като	
болшевик	Сталин	участвал	в	много	политически	събития,	
заради	 което	 неведнъж	 бил	 осъждан	 на	 заточение.	 Така	
например	от	1909	до	1911	година	бил	заточен	в	Солвиче-
годск	(Архангелска	област),	а	от	1914	до	1916-а	–	в	село	Ку-
рейка,	Източен	Сибир.	Също	като	Ленин	той	работил	във	
вестник	„Правда“	и	участвал	в	решаването	на	болшевиш-
ките	въпроси.	По	време	на	Февруарската	революция	през	
1917	година	бил	един	от	ръководителите	на	Централния	
комитет	на	болшевишката	партия,	а	след	Октомврийската	
–	народен	комисар	в	Съвета	на	народните	комисари.

Тъй	като	се	смятал	за	помощник	на	Ленин,	по	време	на	
Гражданската	война	Сталин	бил	назначен	за	ръководител	
на	стопанските	работи	на	юг	в	страната.	Йосиф	Висарионо-
вич	се	смятал	за	привърженик	на	терора	и	същевременно	
за	отличен	военен	организатор.	В	началото	на	20-те	години	
бил	избран	за	Генерален	секретар	на	Централния	комитет.	
Когато	Ленин	се	оттеглил	от	политическата	си	дейност,	ця-
лата	власт	минала	в	ръцете	на	Политбюро,	в	чийто	състав	
влизал	Сталин	заедно	с	Троцки,	Зиновиев	и	Бухарин.

Култът	към	личността	на	Сталин	започнал	да	се	фор-
мира	през	годините	на	укрепване	на	властта	му	и	началото	
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на	колективизацията	и	индустриализацията.	В	онова	вре-
ме	се	извършвало	повсеместно	разкулачване	(отнемане	на	
имуществото	на	по-заможните	селяни)	и	преминаване	към	
колективизация	на	селското	стопанство,	при	което	полити-
ката	на	масов	терор	довела	до	гибелта	на	около	20	мили-
она	човека.	В	годините	на	Втората	световна	война	Сталин	
съвместявал	длъжностите:	председател	на	Комитета	за	от-
брана,	на	Народния	комисариат	(Нарком)	на	отбраната	и	на	
Върховен	главнокомандващ.	След	войната	се	преследвали	
и	 жестоко	 се	 унищожавали	 всякакви	 националистически	
движения,	а	съветската	идеология	набирала	скорост.

Сталин	разполагал	с	множество	специално	подготвени	
за	него	имения за	почивка,	или	дачи.	На	една	от	тези	дачи	
в	Кунцево	(„близката	дача“)	на	5	март	1953	година	съвет-
ският	вожд	умрял	от	инсулт,	придружен	с	кръвоизлив	в	мо-
зъка,	както	гласяло	официалното	медицинско	заключение.

Личният живот на Йосиф стаЛин

За	личния	живот	на	вожда	съществуват	малко	досто-
верни	факти.	Всички	свидетелства	и	документи,	отнасящи	
се	до	семейните	и	любовните	му	отношения,	той	щателно	
унищожавал.

Достоверно	 известно	 е,	 че	 първата	 съпруга	 на	 Йосиф	
Джугашвили	е	била	младата	грузинска	девойка	Екатерина	
(Като)	 Сванидзе.	 Тя	 била	 на	шестнадесет	 години,	 а	 Йосиф	
бил	с	десет	години	по-голям.	Те	се	венчали	през	1906	година	
и	живеели	в	малка	стаичка	в	пълна	нищета.	През	1907-а	им	
се	родил	син	–	Яков.	Но	отслабнала	от	раждането	и	болна	
от	тиф,	Като	умряла,	когато	синът	им	бил	само	на	осем	ме-
сеца.	Йосиф	преживял	тежко	смъртта	на	жена	си,	по	време	
на	 погребението	дори	разумът	му	 се	 размътил,	 и	 той	 се	
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хвърлил	върху	гроба.	Малкия	Яков	взела	да	гледа	майката	
на	Като.

Дълго	време	Йосиф	Джугашвили	бил	сам,	оженил	се	
за	втори	път	едва	през	1919	година.	Втората	му	съпруга	
Надежда	Алилуева	била	по-млада	с	двадесет	и	две	години.	
Тя	не	пожелала	да	вземе	фамилията	на	мъжа	си	и	до	края	
на	живота	си	останала	Алилуева.

От	 този	 брак	 се	 родили	 две	 деца	 –	 синът	 Василий	
(1921)	и	дъщерята	Светлана	 (1926).	Те	били	още	 съвсем	
малки,	когато	майка	им	Надежда	Алилуева	се	самоубила,	
стреляйки	с	пистолет	„Валтер“	право	в	сърцето	си.

* * *
Първият	 партиен	 псевдоним	 на	 Йосиф	 Джугашвили	

бил	Коба	–	от	1901	година,	когато	изключеният	от	духов-
ната	семинария	грузинец	започнал	активно	да	се	занима-
ва	с	революционна	дейност.	След	няколко	ареста,	заточе-
ния,	освобождения,	бягства	и	успешни	акции-експроприа-

Екатерина (Като) Сванидзе (1885 – 1907), първата жена на Йосиф 
Джугашвили, майка на най-големия му син Яков.
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ции	името	Джугашвили,	от	една	страна,	станало	популяр-
но	сред	революционерите,	а	от	друга	–	твърде	известно	на	
руските	правоохранители.	От	1912	година	роденият	Джу-
гашвили	завинаги	се	превърнал	в	Сталин.

* * *
Светлана	Алилуева	(дъщерята	на	Сталин	взела	фамили-

ята	на	майка	си)	завършила	Московския	държавен	универ-
ситет,	работила	като	филолог	и	преводач.	През	1966	година	
емигрирала	от	Съветския	съюз.	Пет	пъти	се	омъжвала.	Роди-
ла	три	деца	–	син	Йосиф,	дъщери	Екатерина	и	Олга.	Умряла	в	
Америка	през	ноември	2011	година	от	рак	на	дебелото	черво.

* * *
Бягствата	на	Сталин	от	заточенията	по	странен	начин	

съвпадали	с	партийните	мероприятия	от	рода	на	V	Лон-

Сталин с жена си Надежда Алилуева.
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донския	конгрес	на	болшевишката	партия	или	на	Тамер-
форската	ѝ	конференция.	Бягал	така:	качвал	се	на	влака	
за	Петербург	и	 оттам	продължавал	по-нататък.	 Веднъж,	
за	да	отиде	в	Стокхолм,	той	заминал	от	Петербург	за	Фин-
ландия	и,	снабден	с	паспорт	на	финландец,	пресякъл	гра-
ницата	на	Руската	империя.	Полицията	не	забелязала,	че	
има	черни	мустаци	и	грузински	акцент.

* * *
През	януари	1913	година	във	Виена	Сталин	завършил	

работата	си	над	„Марксизмът	и	националният	въпрос“.	В	
нея	много	неточно	били	преведени	фрагменти	от	публи-
кациите	на	австрийските	политици	Карл	Ренър	и	Ото	Ба-
уер.	Оказало	се,	че	във	Виена	в	семейството	на	болшевика	

Забранени снимки от регистрационната карта на затворника 
Сталин.
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Трояновски	Сталин	използвал	преводаческите	услуги	на	
гувернантката.

* * *
Из	полицейските	документи:	„Сталин	прави	впечатле-

ние	на	обикновен	човек“.
Когато	на	Сталин	му	било	нужно	да	опровергае	мне-

нието	на	Ленин,	изказано	в	последните	години	на	живота	
му,	той	заявявал:	„Това	не	е	говорил	Ленин,	говорила	е	бо-
лестта	на	Ленин“.

* * *
В	края	на	20-те	години	участниците	в	убийството	на	

Николай	ІІ,	последния	император	на	Русия,	решили	да	из-
дадат	сборник	със	спомени.	Сталин	не	само	забранил	из-
даването	му,	но	и	заповядал	„изобщо	да	си	мълчат	за	това“.

* * *
Сталин	разказвал,	че	Владимир	Илич	често	се	съвет-

вал	с	него.	А	после	дума	по	дума	повтарял	в	речите	си	ка-
заното	от	него.

* * *
През	1922	година	Сталин	писал	на	Ленин:	„Някои	от	

провинцията	повярваха	в	нашата	игра	за	самостоятелност	
на	нациите.	Ние	правехме	това	от	слабост.	Сега,	след	като	
укрепнахме,	можем	да	се	откажем	от	тази	игра“.

* * *
Писмото	на	Сталин	до	Детиздат	на	ЦК	на	ВЛКСМ	(Все-

съюзен	Ленински	комунистически	съюз	на	младежта)	от	
16	февруари	1938	година	по	повод	подготвяната	за	изда-
ване	книга	„Разкази	за	детството	на	Сталин“.

Превеждаме	го	дословно.
„Аз	решително	съм	против	издаването	на	„Разкази	за	
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детството	на	Сталин“.	Книжката	изобилства	с	маса	факти-
чески	 повърхностни,	 изопачени,	 преувеличени,	 незаслу-
жени	хвалебствия.	Авторът	е	заблуден	от	дърдорковците,	
лъжльовците	(може	би	„добросъвестни“),	подмазвачите.

Жалко	за	автора,	но	фактът	си	остава	факт.	И	това	не	
е	 главното.	 Главното	 е,	 че	 книжката	 има	 тенденцията	 да	
вкорени	в	съзнанието	на	съветските	деца	(и	хората	изоб-
що)	култ	към	личността	на	вождовете,	на	непогрешимите	
герои.	Това	е	опасно,	вредно.	Теорията	за	„героите“	и	„тъл-
пата“	не	е	болшевишка,	а	есеровска	теория	(Партията	на	со-
циалистите-революционери,	есери,	е	най-влиятелната	не-
марксистка	лява	организация	в	Русия	в	началото	на	XX	век).

„Героите	правят	народа,	превръщат	го	от	тълпа	в	на-
род“	–	казват	есерите.

„Народът	прави	героите“	–	отговарят	им	болшевиките.
Всяка	такава	книжка	ще	вреди	на	нашето	общо	бол-

шевишко	дело.
Съветвам	ви	да	изгорите	книжката.
Й.	Сталин“.

* * *
Бивш	 учител	 на	 Сталин	му	 изпратил	 писмо	 с	 молба	

да	му	даде	назаем	пет	 хиляди	рубли	 за	 строеж	на	къща.	
Сталин	му	изпратил	пакет,	на	който	било	написано:	„За	на-
родния	учител“.	Тогава	още	нямало	такова	звание,	но	този	
учител	започнали	да	наричат	именно	така.

В	 писмото	 си	 Сталин	 отговорил,	 че	 в	 страната	 няма	
закон,	 според	 който	 държавата	 би	 могла	 да	 даде	 в	 заем	
такива	пари.	„Обикновено	аз	не	вземам	хонорари	за	свои-
те	произведения,	но	сега	взех	и	Ви	изпращам	три	хиляди.	
Повече	нямам,	за	съжаление,	но	ще	позвъня	на	Първия	се-
кретар	на	нашата	партия	Берия	да	намери	възможност	да	
ви	предостави	останалите	две	хиляди“.
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–	Не	можа	ли	да	се	обърне	направо	към	мен!	–	казал	
Берия.

Къщата	построили…

* * *
Веднъж	Сталин	казал:
–	Мисля,	че	не	би	било	лошо	да	нарекат	съветските	пе-

тилетки	с	името	на	вожда	на	световния	пролетариат.
И	нарекли	петилетките	сталински.

* * *
Наркомът	на	просветата	Луначарски,	знаейки,	че	Ста-

лин	не	се	отнася	добре	към	него,	много	се	боял	от	партий-
на	чистка.	За	да	се	защити,	той	разказал	колко	внимателно	
Ленин	се	отнасял	към	другарите	си	по	партия,	и	споменал	
някои	ленински	изказвания.	На	трибуната	 се	качил	ора-
тор-болшевик	и	казал:

–	Аз	съм	чел	целия	Ленин	и	смея	да	ви	уверя,	че	Вла-
димир	Илич	никога	не	е	говорил	такива	неща,	каквито	тук	
ни	разказа	другарят	Луначарски.

Луначарски	го	парирал:
–	На	вас	на	ги	е	казвал,	а	на	мен	ги	е	казвал!

* * *
Съратникът	 на	 Сталин	 Лазар	 Каганович	 възложил	 на	

архитекта	Барановски	да	проектира	отново	Червения	пло-
щад,	за	да	се	осигури	свободен	достъп	на	военната	техника	
по	време	на	парадите.	Като	обяснил,	че	за	тази	цел	ще	се	на-
ложи	да	съборят	храма	„Василий	Блажени“,	Барановски	зая-
вил,	че	по-добре	да	посегне	на	живота	си,	отколкото	на	хра-
ма.	Пратили	Барановски	в	затвора.	Когато	жена	му	го	посе-
щавала,	той	питал:	„Стои	ли?	Тогава	ще	поживея	още	малко“.

Намерили	друг	архитект.	Той	дошъл	на	заседание	на	По-
литбюро	с	макет	на	Червения	площад.	Каганович	разяснявал:
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