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Най-гръмките изстрели звучат, когато се извършват поли-
тически убийства, променящи съдбите на цели народи. В серия-
та исторически очерци писателят Леонид Млечин разказва за
най-известните политически убийства и терористични актове,
отнели живота на държавни и политически дейци и повлияли
на хода на историята:

– за руския министър-председател Пьотр Столипин, на
австрийския ерцхерцог Франц Фердинанд, на скандално
известния Григорий Распутин, на украинския националист Сте-
пан Бандера, на видния съветски деец Сергей Киров;

– за прочутите терористи Мария Спиридонова и Борис
Савинков, за покушението над пролетарския вожд Владимир
Ленин;

– за ликвидирането на обергрупенфюрера от СС Райнхард
Хайдрих и международния терорист Карлос Чакала.

Авторът отбелязва, че политическият тероризъм не може
да съществува без идеология, а историята показва, че терорът
не дава очаквания ефект.



3

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ АВТОРА

ХХI век започва със същото, с което започва и ХХ век.
Войни, етнически чистки, потискане на цели народи – всичко
се превръща в подхранваща почва за тероризъм. Най-гръм-
ките изстрели в историята са политическите убийства. Поня-
кога те променят съдбата на една страна.

В свят, който живее с усещане за безнадеждност, отраст-
ват млади хора, склонни към насилие. Уверени, че за неволите
им е виновен някой друг, те се хващат за оръжието. Всеки
терористичен акт ражда чувство за всемогъщество. В някаква
степен бойната групировка заменя за младите терористи се-
мейството. Тя им предлага човешко общуване, усещане за
сигурност и много други неща, от които тези младежи и
девойки са били лишени у дома. Същевременно групиров-
ката е източник на някакво материално благополучие. Пла-
тените убийци не мислят за прехраната.

Бъдещите терористи се стремят към сигурност и увере-
ност. И намират в своята банда истинско приятелство, соли-
дарност, сплотеност, даже любов и взаимно уважение. И тъй
като сред терористите не липсват млади жени със свободни
възгледи, нерядко се създават любовни двойки.

Известният съдебен психиатър и антрополог Чезаре Лом-
брозо смятал, че жените са недостатъчно умни, за да извърш-
ват престъпления. Сред най-известните терористи през
последните десетилетия обаче жените заемат видно място,
опровергавайки не само Чезаре Ломброзо, но и статистиката,
която сочи, че терорът по принцип бил мъжка работа. Защо
жените така активно участват в терора?
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Участието в терористични организации съвпада със
стремежа на жената да излезе от привичната си роля – послушна
съпруга, любяща майка, просто домакиня без собствени инте-
лектуални, професионални и политически амбиции, да раз-
руши тези стереотипи, да докаже своята самостойност, да се
освободи от мъжкото господство в семейството и общест-
вото.

Психолозите допускат, че в съзнанието на жената трябва
да се случи някакъв радикален „трус“, за да се отдаде тя на
насилие. Затова пък ако подобен вътрешен обрат е настъпил,
жените стават хладнокръвни и безмилостни убийци.

За терористите техните акции са война за справед-
ливост. Смъртта на случайни хора също получава оправда-
ние. За терористите това не е убийство, а воинска необходи-
мост. Те залагат на карта собствения си живот и смятат за
оправдано да отнемат живота и на другите. А с времето поня-
тието за враг се разширява до безкрайност.

Фантастичната енергия, упоритостта и изобретател-
ността, с които членовете на групировката планират и про-
веждат акциите си, са породени от твърдото им убеждение,
че всичко това е необходимо в името на висшата цел. Полити-
ческият тероризъм не може да съществува без идеология, която
дава изчерпателни отговори на всякакви въпроси. Идеоло-
гията и вярата обезсилват въпроса за личната вина и дават
лиценз за справедлив гняв.

За разлика от западноевропейските и северноамерикан-
ските терористи – единаци! – ислямските радикали се опират
на религиозни авторитети и широка подкрепа – понякога дър-
жавна. Ислямистите са надъхани не само да ликвидират свои-
те врагове, но и да прочистят духовния живот от всичко,
което смятат за скверно, да изкоренят враждебните идеи и
култура.
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Историята показва, че терорът не дава очаквания ефект.
След убийството на американския президент Ейбрахам Лин-
кълн изтъкнатият английски политик Бенджамин Дизраели
заявява в британския парламент:

– Покушенията срещу държавници никога досега не са
променяли световната история.

Фанатиците жестоко грешат, когато прибягват до терор
с надежда да постигнат нещо. Това, че няма да им се получи,
обаче го знаем ние. А те не го знаят. Защото не живеят тол-
кова дълго, за да се убедят в празнотата и безсмислието на
своите кървави усилия. Уви – на тяхно място никнат нови
поколения убийци. И светът е принуден да се защитава.

Предисловие от автора
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БРАУНИНГЪТ НА ГАВРИЛО ПРИНЦИП

Ерцхерцог Франц Фердинанд, племенник на австро-
унгарския император Франц-Йосиф и наследник на австро-
унгарския трон от 1896 година, бил мишена на шестима теро-
ристи при посещението му в Сараево на 15 юни (28 юни нов
стил), Видовден, 1914 година. Те имали четири пистолета и
шест бомби, получени, както установил съдът, от офицери
на сръбското разузнаване. Пръв трябвало да хвърли бомба
Мохамад Мехмедбашич. Но той сбъркал, не намерил сили
да участва в убийството.

Граната хвърлил – към десет и петнадесет сутринта –
Неделко Чабринович. Не улучил! Тя се взривила над гумите
на друг автомобил, ранила двама офицери от свитата и
неколцина случайни зрители от тълпата. Чабринович се опи-
тал да се самоубие, но го хванали.

Шок изглежда не изпитал единствено самият престоло-
наследник. Съпругата на неговия племенник Карл I Цита
Бурбон-Пармска, на която било съдено след време да стане
последната австрийска императрица, не можела да забрави
един отдавнашен разговор с Франц Фердинанд.

Когато съпругата му София отишла да сложи децата да
спят, престолонаследникът изведнъж рекъл:

– Трябва да ви кажа някои неща… Мен ще ме убият!
Цита и съпругът º ужасено погледнали Франц Ферди-

нанд. Карл се опитал да възрази, но домакинът отсякъл стро-
го:

– Не казвайте нищо! Аз съм сигурен в думите си. След
няколко месеца ще съм мъртъв.
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 Миг тишина, и той добавил спокойно, обръщайки се
към Карл:

– В сейфа си съм оставил за теб разни документи. След
смъртта ми ги прочети. Може би ще ти бъдат полезни.

Франц Фердинанд не се родил наследник на престола.
Той бил племенник на императора и не можел да се надява
за короната. През 1889-та обаче единственият син на Франц-
Йосиф, тридесетгодишният кронпринц Рудолф, сложил край
на живота си в ловната хижа Майерлинг заедно със седемна-
десетгодишната си любовница баронеса Мария фон Ветсера.
Следващият в наследствената верига по-малък брат на импе-
ратора Карл Лудвиг се отказал от правата върху трона. Тогава
за наследник бил провъзгласен неговият син Франц Ферди-
нанд.

Той бил упорит, своеволен и горд човек, с буен темпе-
рамент – във вените му течала и сицилианска кръв. Оженил
се по любов за чешката графиня София Хотек.

– Тя е моята съпруга, моят съветник, моят ангел храни-
тел, моето щастие – повтарял влюбено аристократът.

София обаче нямала кралска кръв. За един престоло-
наследник подобен съюз бил недопустим. Императорът не
одобрил морганатичен брак, но дал на София титлата кня-
гиня фон Хоенберг. Тя пък дарила съпруга си с дъщеря и двама
синове. Тук ще отбележим един важен исторически детайл.
И трите деца на убития от сръбски националист ерцхерцог
след време ще попаднат в концлагера Дахау – синовете му
били заклети противници на нацизма.

Въпреки че заемал поста генерален инспектор на въоръ-
жените сили на Австро-Унгария и постоянно бил зает с воен-
ните дела, престолонаследникът смятал за гибелно участието
на империята в европейския конфликт. Той трезво съзнавал
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и реалното състояние на въоръжените сили на страната, и
нестабилността на нейната политическа система…

Каквото и да говорели за Франц Фердинанд – че нямал
харизма, нито достатъчно чар, смелост категорично не му
липсвала. Други политици на негово място, хвърлят ли по
тях бомба, биха се постарали да изчезнат от хорското полезре-
ние, биха се спотаили на безопасно място, биха се сдобили
с добра охрана. А ерцхерцогът ни най-малко не се уплашил.
Не се отказал да посети сараевското кметство, нито спестил
упрека към градоначалника:

– Защо така ме замерят с бомби при вас?
И тръгнал към болницата да види хората, ранени сутринта

от бомбата, която всъщност била предназначена за него.
Наредил на шофьора да кара бавно, за да го видят всички.
Войници не били изкарани по улиците, единствено скромна
полицейска охрана съпровождала ерцхерцога.

В същото време терористът Гаврило Принцип си скубел
косата заради провала на акцията. Стоел ядосан пред един
магазин, когато изведнъж буквално пред него изникнал откри-
тият автомобил на ерцхерцога. Невероятна, фатална случай-
ност! Ако си бил тръгнал малко по-рано… Ако шофьорът бил
избрал друг маршрут…

Гаврило Принцип се хвърлил към колата и открил огън
с браунинг калибър 7,64 мм. Той бил много лош стрелец,
приятелите му дори му се присмивали. Но този път стрелял
буквално в упор. И не пропуснал целта.

Първият куршум пронизал графиня София Хотек, съпру-
гата на ерцхерцога, която той обичал безумно. Тя се свлякла,
смъртно ранена. Ерцхерцогът отчаяно крещял:

 – Не си отивай – живей заради нашите деца!
Вторият изстрел разкъсал сънната артерия на Франц

Фердинанд. И двамата кървели страшно.

Браунингът на Гаврило Принцип
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Смъртта на ерцхерцога имала чудовищни последствия
– започнала Първата световна война.

Гаврило Принцип бил на деветнадесет години. Члену-
вал в сръбската националистическа организация “Млада
Босна”, подкрепяща обединението между Босна и Сърбия.
Бил вербуван от сръбската паравоенна организация “Черна
ръка” за извършването на атентата в Сараево. Той и прия-
телите му, радикални националисти, се ръководели не само
от ненавист към австрийците, но и от по-дълбоки чувства –
презрение към западните ценности и западния свят и обида
заради икономическата изостаналост на Сърбия.

Всичките шестима заговорници, взели участие в подго-
товката и самия атентат, били арестувани. Изправили ги на
съд, когато войната вече била пламнала. Процесът продъл-
жил дванадесет дни.

На Гаврило Принцип, главния извършител, не можело
да му бъде наложено най-суровото наказание – обесване,
защото според австро-унгарските закони се смятал за непъл-
нолетен до навършване на двадесет и една години. Осъдили
го на двадесет години каторжен труд.

А в самата Сърбия съдили за държавна измяна осъдили
на смърт ръководителите на „Черна ръка“, които подготвили
терористичния акт в Сараево. Главата на тайната органи-
зация, началникът на сръбското разузнаване полковник Дра-
гутин Дмитриевич, бил разстрелян призори на 23 май 1917
година.

Тридесет страни участвали в Първата световна война,
която продължила от лятото на 1914-а до есента на 1918 го-
дина. 65 милиона души облекли военна униформа. Всеки
шести загинал. Милиони се върнали у дома ранени или
инвалиди. И милиони се простили с живота в тила поради
глад и болести.
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Преди войната населението на Сърбия било четири и
половина милиона души. Една четвърт от тях загинали, от
които 400 хиляди си отишли от болести, студ и глад. Поглед-
нато пропорционално на числеността на населението, това
били чудовищни загуби! Никой друг народ не понесъл такива
жертви.

Гаврило Принцип бил хвърлен в затвора в Терезиенщад
при много тежки условия. Държали го в миниатюрна тъмна
килия. Не можел да общува с другите затворници. Не виждал
никого, освен надзирателите си. На разходка – по половин
час на ден, го извеждали отделно. През нощта му слагали
вериги. Той обаче изобщо не съжалявал за извършеното –
смятал, че е участвал в справедливо дело.

И Принцип като убития от него ерцхерцог страдал от
туберкулоза. В тъмницата състоянието му се влошило. Пре-
местили го в хоспитал, и той издъхнал зад решетките на 28
април 1918 година, без да види какво се случва с Европа – и
със собствената му страна! – след двата куршума от неговия
браунинг.

Заровили тленните му останки в гробището край града.
През 1920 година ги пренесли в Сараево, където ги препогре-
бали в една от църквите.

Браунингът на Гаврило Принцип
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