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Наричат Сталин диктатор, което точно отразява приро-
дата на неговата власт, но не обяснява проявленията на лич-
ността и закономерността на появата му в историята на Русия.
В книгата си писателят Василий Веденеев дава своя интер-
претация на отговора на въпроса: какъв в действителност е
бил Йосиф Сталин – велик управник, издигнал се над общо-
приетите норми и морал, или безмилостен тиранин, оставил
след себе си страшна кървава следа? Как Вождът се е разпра-
вял с непокорните и инакомислещите? Кой е организирал
покушението над Сталин? Какво е станало с децата му? Защо
са го погребвали два пъти?

Отговорите на тези и други въпроси разкриват нестих-
ващите интриги в кремълския двор, свидетелстват за това,
че Сталин е бил убит от заговорници от собственото му
обкръжение.

Авторът Веденеев е използвал секретни материали от
Президентския архив и архива на Главното управление за
охраната.
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„Знам, че когато вече няма да ме има, върху
мен ще се излее един тон мръсотия, на гроба ми
ще се стоварят купища боклук. Но аз съм сигурен,
че вятърът на историята ще го отвее!

Много от делата на нашата партия и народа
ще бъдат изопачени и оплюти, преди всичко в чуж-
бина, но и нашата страна също… И името ми ще
бъде обругано, оклеветено. Ще ми припишат мно-
жество злодеяния.“

И. В. Сталин
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Генералисимус Й. В. Сталин
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Завинаги и безвъзвратно отиде в миналото, ставайки
История, ХХ век – век на промени буквално във всичко, век
на гигантски социални катаклизми, век на събития, никога
не виждани в обозримата история на човешката цивили-
зация. Той си отиде, но ни остави в наследство множество
големи и неразгадани тайни. Може да се каже, че този
необикновен отминал век сам стана Голяма Тайна. През ХХ
век светът преживя две страшни войни, които обхванаха с
огъна на жестоки сражения практически целия свят, видя
нови, силни политически течения, ярки привърженици на
които, готови да умрат за идеите, станаха милиони хора.

На гребена на вълната на новите политически учения,
завладели съзнанието на широките маси с тези нови идеи,
на арената на световната история излязоха знаменити дикта-
тори и тирани, които известният публицист и политолог
Александър Зиновиев сполучливо нарече „великани на исто-
рията“. Разбира се, един от първите сред тях можем да на-
зовем легендарния комунистически „червен диктатор“, ли-
дера на болшевиките в Русия, генералисимус Йосиф Сталин.

Можем да се отнасяме различно към тази историческа
фигура – далеч не всичко в нея е еднозначно, но не можем да
не признаем, че Сталин действително е бил велик диктатор
на отминалия ХХ век. Както не можем да отричаме без-
спорния факт, че всяка диктатура, всеки тоталитарен режим
неизбежно оставя след себе си множество големи тайни, в
това число и тясно свързани с личността на диктаторите. В
тоталитарните държави непременно съществува жестока
цензура и широк, почти всеобхватен режим на секретност в
много области на науката, техниката и дори изкуството, а
също така жестоко потискане на каквато и да е форма на
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инакомислие. Тоталитарният режим насилствено налага и
насажда собствена идеология.

Значително количество важни документи от онова вре-
ме преднамерено били унищожени. Една част от тях е без-
възвратно загубена, друга е скрита или тайно фалшифицирана
за собствените интереси на победителите и „наследниците“
на големите диктатори от съвсем незаинтересовани както
от отишлите си диктатури, така и от разкриването на тайните
на миналото, които често тясно се преплитат с настоящето.
Въпреки това си струва да се предприемат нови опити да се
стигне до истината! Не е наша задача да оценяваме степента
на обективност и точност на приведените в книгите факти –
нашата задача е да представим тези трудно открити от изсле-
дователите факти, способни с нещо поне да ни приближат
до разгадаването на някои тайни.

В предлаганата на читателите книга са използвани глав-
но неизвестни по-рано данни от архивите и от изследва-
нията на редица западни експерти, занимаващи се с изуча-
ване на периода на управление на Сталин.

Заедно с това се налага да констатираме – макар че отдав-
на вече не съществува КПСС и социализмът не е господства-
ща идеология, – че политическите игри далеч не са приклю-
чили. Много документи, свързани с епохата на управление
на генералисимус Йосиф Висарионович Сталин, както и пре-
ди, остават тайна, заключена със седем ключалки.
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ТАЙНАТА ЗА РАЖДАНЕТО НА
ЙОСИФ ДЖУГАШВИЛИ

Една от най-големите исторически загадки, така и не
намерила разрешение и до днес, е тайната за раждането на
Йосиф Висарионович Джугашвили, станал впоследствие
известен на цял свят като големия диктатор и комунистически
вожд Йосиф Висарионович СТАЛИН.

В какво се крие тайната и загадката? Като че ли отдавна
всичко е пределно ясно. Но това далеч не е така. Въпросът
било ли е момчето Сосо Джугашвили действително син на
бедния обущар от Гори, съвсем не е случаен. На Запад съще-
ствуват немалко научни изследвания на тази тема. Струва
си да отбележим, че твърде добре осведоменият чрез знаме-
нитите британски спецслужби, традиционно смятани за едни
от най-силните в света, английски премиер Уинстън Чърчил
нееднократно в яда си възкликвал, възмутен от непредсказуе-
мото поведение на комунистическия диктатор по време на
преговорите в Техеран:

– Хитрият му горски1 княз! Пак иска да ни излъже! Ви-
наги по някакъв начин непремено ще ни излъже!

Горски княз? Преувеличение, метафора, красиво срав-
нение от устата не само на политика, но и на твърде извест-
ния на Запад писател? Малцина знаят, че сър Уинстън Чър-
чил е бил лауреат на Нобелова награда за литература. Или
споменаването на аристократичния произход на Сталин от
стария и непримирим враг на комунизма не е било само
израз на остроумие?

Напълно обяснимо е, че в дореволюционно време за
произхода на малко известния кавказки болшевик Йосиф

1 Горски  от горец – нарицателно име на жителите в планинските
райони на Русия, където стотици селища носят названието „Гора, Горы“
(планина, планини). Бел. прев.
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Джугашвили никой не се е интересувал особено. Жандарме-
рийското ведомство и департаментът на полицията обръ-
щали внимание главно на неговата антиправителствена дей-
ност: в редиците на явните врагове на самодържавието се
намирали хора от различни съсловия. По-късно, когато Йосиф
Джугашвили станал Йосиф СТАЛИН, съществувала само ща-
телно преработена и старателно изгладена в съответствие с
нареждането и указанията на самия Йосиф Висарионович
официална биография на „вожда на всички народи“. В съвет-
ската страна не би се намерил безумец, решен да постави
под съмнение този „труд“ за „великия революционер“ – в
онези времена това би било равносилно на самоубийство,
за което дори самият вожд никога не би узнал. Всичко биха
направили хората от „стоящите на стража“ органи.

Наистина някои историци все пак внимателно, много
внимателно понякога казвали, по-скоро само едва намеквали,
за резултатите от изследванията, според които уж се изяс-
нило, че другарят Сталин може би не е чистокръвен грузи-
нец, а по-скоро наполовина осетинец. Дори се появила тео-
рия, според която на осетински думата „джуга“ означавала
„стомана“ – затова, видите ли, вождът на всички трудещи се
приел за себе си такъв партиен псевдоним, който най-добре
отразявал свойствата на характера на непреклонния болше-
вик-ленинец, бореца за делото на пролетариата и освобож-
дението от капиталистическия гнет на трудещите се по цялата
земя.

В средата на 50-те години на ХХ век, след смъртта на
комунистическия диктатор, старателно прикривайки соб-
ствените си многобройни и страшни престъпления, новият
генсек (генерален секретар) на болшевиките Никита Хруш-
чов обявил вътрешната политика на Сталин, на когото бил
десетки години верен слуга, за „култ към личността“. По-на-
татък от трибуната на партийния конгрес той открито заго-
ворил за репресиите, в които той самият вземал активно учас-
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тие. Но говорейки за това, което отдавна било известно на
всички и за което хората шепнели в домовете си, Хрушчов
благоразумно премълчавал собствената си позорна роля в
тези кървави, смъртни грехове. Той нищо не рискувал: вече
мъртъв, някога стршният вожд, от когото новият генсек пани-
чески се страхувал, не можел да отговори на обвиненията и,
както някога, сурово да го попита:

– А какъв болшевик е Никита Хрушчов?
След разобличаването на „култа“ незабавно се появила,

поощрявана от партийната пропаганда, цяла вълна от спе-
цифична литература, филми и различни исторически изслед-
вания. В тях Сталин бил представян като ниско образован,
груб, некултурен и ужасно жесток човек. Никой дори не си
спомнял за неговата огромна библиотека, за постоянното му
самообразование, за гигантските преобразования в страната,
за пословичната му хитрост и дори за успехите му сред краси-
вите жени. Но както е добре известно: не можеш да обичаш
този, от когото се боиш! Вождът имал множество очарова-
телни любовници, няколко официални и неофициални жени,
законородени и незаконородени деца. При това наистина
немалко вълнуващи любовни приключения преживял не
вождът на народите Йосиф Сталин, а още никому неизвест-
ният грузинец Сосо Джугашвили!

Впрочем след известно време Никита Хрушчов сам пад-
нал в старателно изкопаната от него самия яма – той също
бил обявен за „култ“. Затова интересът към големия комуни-
стически диктатор, за когото сър Уинстън Чълчил твърде
образно казал, че Сталин приел „Русия с рало и я оставил с
атомна бомба“, позатихнал, изместен от други актуални проб-
леми.

През последните десетилетия на ХХ век – века на голе-
мите диктатори в две страшни войни – интересът към лич-
ността на Йосиф Джугашвили отново се възроди. Сега вече
никой не се страхувал за живота си, ровейки се в биографията

Тайната за раждането на Йосиф Джугашвили
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на болшевишкия вожд. И тук историците открили сензацио-
нен материал, при изучаването на който възникнала загадъч-
на, тайнствена, крайно любопитна и до ден днешен предиз-
викваща спорове версия за тайната на раждането на Сталин.
При това версията се появила не на празно място...

МАЙКАТА НА ЙОСИФ

Както е добре известно, майка на вожда била Екатерина
Георгиевна Геладзе – далечна родственица на грузинския княз
Маминошвили, който в дореволюционна Русия бил твърде
известен и съвсем не беден. Но дори много богатите и знатни
хора във всички времена се случвало да имат далечни бедни
родственици. Такива например, като семейство Геладзе, от
което произхождала Екатерина, израснала в грузинското село
Гамбареули.

Твърде забележително и дори загадъчно било обстоя-
телството, че за грузинска селска девойка от ХІХ век Екате-
рина Геладзе се оказала истински феномен. Първо, тя била
грамотна и не само умеела да чете, да пише и да съчинява,
но получила и нелошо общо образование, а също така удиви-
телно за своето време и място на живеене интелектуално
развитие. Как, откъде, защо – може само да гадаем. Очевидно
в официалната биография на вожда има много недомлъвки.
Ще отбележим, че през последната четвърт на ХІХ век не
само образованието, но и грамотността изобщо в Закавка-
зието е била привилегия на свещенослужителите и на мест-
ната аристокрация. По-голямата част от населението и прак-
тически всички селяни в Грузия били напълно неграмотни.
Нерядко можело да се срещне някое дребно горско князче да
не умее нито да чете, нито да пише както на руски, така и на
грузински. Това не било нещо необичайно. Особено ако гор-
ският дворянин не бил служил в руската армия като офицер,
където задължително се изисквало не само да може да чете
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