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СЕПТЕМВРИЙСКОТО ВЪСТАНИЕ В 1923 г. – 
ПРЕЛОМЕН МОМЕНТ В БОЛШЕВИЗАЦИЯТА НА ПАРТИЯТА 

 
Георги Димитров 

 
Hue считаме антифашисткото народно въстание през септември 1923 год., 

организирано и възглавено от Българската комунистическа партия, като преломен 
момент в развитието на Партията от теснячеството към болшевизма. 

Това, което Комунистическата партия не съумя да постигне по време на кризата, 
предизвикана от фашисткия преврат, тя се опита да го осъществи по-късно, когато 
фашисткото правителство хвърли страната в една нова криза, която доведе до 
Септемврийското въоръжено въстание. Здравото марксическо ядро през август 1923 г., 
подпомогнато от Коминтерна, удържа връх в ръководството на Партията и наложи една 
коренна промяна в нейната стратегия и тактика. Партията скъса своята дотогавашна 
изолация, взе решителен курс за сплотяване на всички антифашистки сили в един блок 
на трудещите се от градовете и селата, и пристъпи към всестранна подготовка на 
масите за борба срещу монархо-фашистката диктатура, включително и до въоръжено 
въстание в името на работническо-селско правителство. 

Провеждайки тоя нов курс, Партията сключи съглашение за съвместна борба със 
Земеделския съюз, опита се да се споразумее с ръководството на Македонската 
организация, протегна ръка за съвместна борба и на Социалдемократическата партия, 
чиито вождове я бяха обвързали за колесницата на цанковщината. В сътрудничество 
със Земеделския съюз тя застана начело на Септемврийското народно въоръжено 
въстание в 1923 година. 

Разбира се, условията, при които стана Септемврийското въстание в 1923 г., не 
бяха вече така благоприятни както юнските условия. Инициативата беше преминала в 
ръцете на врага. Но и през септември победата на въстанието беше обективно 
възможна, реална. Всичко зависеше от енергията, настойчивата смелост и 
единодушието на Комунистическата партия, на въстаналите маси. Но обстоятелството, 
че деветоюнската тактика не беше осъзната окончателно като погрешна и вредна 
тактика във всичките звена на Партията отгоре до долу, че Партията не беше още 
действително болшевишка партия, както и друг път съм изтъквал, й попречи правилно 
да организира, да ръководи и да осигури успеха на Септемврийското въстание в 1923 
година. 

При това септемврийските събития показаха, че в една немалка част от 
ръководителите на Партията в центъра и по места курсът на решителна, непримирима 
борба срещу фашизма или съвсем не беше възприет, или беше възприет само на думи, 
без убеждение и воля за борба, без желание за действителна подготовка на Партията за 
такава борба. На това именно се дължеше обстоятелството, че тия събития завариха 
редица партийни организации неподготвени за въстание. По време на въстанието много 
партийни ръководители по места не се решиха или се оказаха негодни да предприемат 
каквато и да било акция срещу фашистката власт. 

В това именно се състояха главните причини за поражението на въстанието. 
Има обаче поражения, които допринасят много за бъдещата победа на 

освободителното дело на работническата класа. Такъв бе и случаят с поражението на 
Септемврийското въстание в 1923 година. 

Обстоятелството, че Партията застана начело на въстанието, че биде турен край 
на деветоюнското капитулантство и възприет твърд курс на решителна борба срещу 
фашистката диктатура, беше от решаващо значение за бъдещето на Партията и на 
революционното движение у нас. 
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Септемврийското въстание издълба такава дълбока кървава бразда между 
народните маси и фашистката буржоазия, която с нищо вече не можеше да бъде 
запълнена. През целия последвал период фашизмът никога не успя да укрепи своите 
позиции и да си създаде широка социална база. От друга страна, самоотвержената 
борба и последователната и неуморна работа на Комунистическата партия за 
изграждане на единния антифашистки фронт сближиха тясно Партията с народните 
маси, укрепиха връзките й с тях и създадоха предпоставките за издигането на Партията 
като действителен вожд на трудещите се от градовете и селата в борбата за демокрация 
и социализъм. 

Това бяха големи завоевания, които легнаха здраво в революционния арсенал на 
нашата партия. 

Кървавият урок, който даде на Партията Септемврийското въстание, потикна 
решително напред процеса на нейното болшевизиране...  
 

Из Политически отчет на ЦК на БРП(к) пред V конгрес на Партията, 19 декември 1948 г. 
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СЛЕД ВЪСТАНИЕТО 
 

Георги Димитров 
 

Септемврийското въстание на трудещите се маси в България биде подавено с 
огън и меч и потопено в кръв. Въстаналият против узурпаторската и натрапническа 
буржоазно-фашистка власт и за работническо-селско правителство народ бе временно 
разбит, главно защото не успя да концентрира бързо своите сили и защото бе принуден 
да води въоръжената си борба почти с голи ръце, докато цанковото правителство, 
обединило около себе си всички вътрешни и външни тъмни антинародни елементи – от 
банкерите и спекулантите до контра-революционните генерали и професори, от 
врангелистите и продажните македонствующи до подлите широкосоциалистически 
кариеристи, – разполагаше с всичкото въоръжение на страната. 

Пет хиляди комунисти, земеделци и доблестни народни синове – зверски 
избити; петнадесет хиляди работници, селяни, учители, свещеници и други 
интелигентни служители на народа – арестувани и безчовечно малтретирани и 
осакатявани; хиляди семейства – разорени и почернени; маса жени и девици – 
подлагани на страшни поругания; множество села и градове – опустошени; цялата 
страна – от Бургас и Стара Загора до Фердинанд и Берковица – заляна с кръв и сълзи; 
неописуеми жестокости и изстъпления, каквито българският народ не е преживявал в 
такива размери дори и през периода на петвековното турско робство – ето кратката, но 
тъй ужасна и позорна равносметка на варварското отмъщение на озверената банкерско- 
спекулантска и военно-монархическа управляваща клика в България! 

С потушаването обаче на въстанието, както и с извършените жестокости и 
масови избивания над най-будната и активна част от българския народ положението на 
узурпаторската и насилническа власт съвсем не се заздравява и съществуващата в 
страната политическа криза нито се разрешава, нито пък се отстранява. 

Тъкмо наопаки. Именно поради септемврийската кръв позициите на цанковото 
правителство са толкова повече разколебани под тежестта на неизмеримото морално 
поражение, което неговата терористическа и противонародна политика претърпя. 
Каруцата на неговия „демократически сговор", разяждан от вътрешни недоразумения и 
котерийни съперничества, необикновено много скърца. Служещата на това 
правителство за прикритие срамната му голота социалдемократическа партия се 
разяжда от една остра и болезнена криза. Изборната диверсия, към която 
правителството прибягва, държейки страната под режима на военно положение и 
безогледен терор, документира само пълната ликвидация и на последните остатъци от 
буржоазния парламентаризъм и установяване окончателно на една открита военно-
фашистка диктатура, неспособна да се справи с вътрешните си противоречия и с най- 
жизнените въпроси за съществуването, свободата, мира и независимостта на народа и 
страната. 

При това създаденото подир въстанието вътрешно положение на страната е 
неудържимо и то в никой случай дълго не може да продължи. България е превърната 
просто в мушия на една шепа банкери, спекуланти и експортьори и във варварска 
тюрма, в която са наблъскани най-добрите сили на народа и вратите на която всеки 
момент са широко разтворени за поглъщането на нови стотици и хиляди верни народни 
синове. 

Цели области на страната са превърнати в гробници и пепелища от вилнеющата 
фашистка власт. Не съществува абсолютно никаква сигурност не само за свободата, но 
и за честта, имота и живота на всички, които са в опозиция на господствуващата 
банкерско-спекулантска и военно-монархическа клика. Системата на политически 
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убийства се практикува надлъж и нашир из страната. Тя вече се прилага не само спрямо 
комунисти и земеделци, но и спрямо буржоазни противници на самозабравилите се 
управници, какъвто е случаят с неотдавнашното политическо убийство, извършено над 
д-р Генадиев. Върху целия стопански, социален и политически живот на страната е 
сложена тежката кървава лапа на беснуващата реакция. 

Понятно е, че при тоя режим на лична, гражданска и политическа несигурност 
съществуващата още от войната насам стопанска криза става още по-остра и болезнена 
за трудещото се народно мнозинство и за страната. Никой сериозно не може да мисли 
за усилване на производството и за развитие на производителните сили, когато живият 
фактор на стопанския живот – работниците, селяните и всички трудещи се – е изложен 
на едно безогледно разорение и изтребление; когато поради извършените жестокости и 
убийства над трудещите се маси и продължаващия се над тях свиреп терор тяхната 
воля за интензивен и производителен труд е отровена; когато хиляди и хиляди работни 
сили, вместо да бъдат във фабриките, работилниците и на полето, са натъпкани в 
затворите или са прогонени из балканите и в чужбина; когато народното стопанство е 
лишено от една грамадна маса работоспособни до вчера мъже поради масовите 
убийства, малтретирания и осакатявания и когато стотини села са опустошени, 
разграбени, оставени без храни, без посев и без жив и мъртъв инвентар. 

В настъпилата тъмна разбойническа нощ може да процъфтява само спекулата с 
предметите от първа необходимост, само банкерският и експортьорски монопол, само 
грубото пладнешко ограбване на работническите маси и на селските и градски дребни 
производители. 
  И резултатите от всичко това са налице. В момента, когато от селяните се 
закупват техните зърнени произведения на безчовечно ниски цени, цената на хляба за 
консуматорските маси в градовете и селата постоянно се покачва. Скъпотията бързо 
расте. Увеличава се експлоатацията над работническия труд чрез намалението на 
работническите надници и чрез произволното удължаване на работното време. 
Подготовлява се ново увеличение на данъчния товар. Беснеят спекулантите, беснеят 
капиталистите, беснеят домопритежателите! Животът на работници, селяни, занаятчии, 
служащи и трудова интелигенция става тъй непоносим, както не е бил никога досега в 
България. 

Що се касае до външното и международно положение на България, то е също 
съвършено несигурно и изпълнено с опасни изненади за българския народ. След като са 
отстранени трудещите се маси и техните две масови партии (Комунистическата и 
Земеделският съюз) от открито участие в политическия живот на страната, последната 
става не само плячка в ръцете на управляющите банкери и спекуланти и военно-
монархически авантюристи, но и се превръща в безволно оръдие на западните 
империалисти и познати завоеватели на Балканите. Цанковото правителство, което 
противопостави на народните маси топовете и картечниците и със септемврийските 
кръвопролития издълба една дълбока и непроходима пропаст между себе си и народа, 
опирайки се сега вътрешно само на шепата буржоазни фашисти и на врангеловите и 
македонствующи банди, се превръща в една жалка играчка на тия именно 
империалисти и завоеватели и за да се задържи по-нататък на власт против народната 
воля, ще бъде пред тях „по-тихо от водата и по-ниско от тревата", като изпълнява 
всички техни искания и прищевки. 

Не е случайно, че тъкмо в момента, когато още не е засъхнала пролятата народна 
кръв и правителствените гробари не са успели да приберат всички повалени от 
белогвардейските банди човешки трупове и когато министърът на външните работи се 
връща от дългата си обиколка из европейските столици с тържествени изявления, че 
„цяла Европа" сега гледала на България с пълно доверие, като страна, която 

 9



победоносно се е справила с „болшевизма" у дома си – тъкмо в тоя момент именно 
главната репарационна комисия решава България да заплати една грамадна сума, 
възлизаща на повече от милиард лева, за окупационни разноски, непредвидени в 
мирния договор и в споразумението по репарационните плащания, и за да наложи 
плащането на тия разноски, е конфискувала последната българска вноска срещу 
репарационния дълг! 

Напразно правителствената преса се оплаква, че това е едно съвсем незаслужено 
наказание за българското правителство. Не, господа! Постъпката на главната 
репарационна комисия е естествена последица от кървавото смазване на народното 
движение. Тя е едно ясно указание за това, което тепърва очаква българския народ от 
страна на западните империалисти под кървавия режим на днешното узурпаторско 
правителство. Знаят добре чуждите завоеватели, че след временното тържество на- 
фашистката реакция в България те могат безпрепятствено всичко да налагат на народа 
и страната чрез своите покорни слуги – наричащи се, за ирония, българско 
правителство ! 

Алчната за богатства и власт банкерско-спекулантска и военно-монархическа 
клика, прочее, вкара страната в една задънена улица и надвеси българския народ над 
пропастта на вътрешното разорение и външното икономическо и политическо 
заробване. 

Изходът от тая задънена улица и спасението от зеющата пропаст е само в час по-
скорошното освобождение на страната и народа от днес управляващата реакционна и 
окървавена банда от народни грабители и авантюристи и установяването властта на 
трудещото се мнозинство. По тоя начин проблемата за властта – кой да бъде господар 
на страната: трудещото се народно мнозинство или експлоататорското 
капиталистическо малцинство – си остава все тъй актуална, каквато бе тя на 9 юни и 
през Септемврийското въстание, очаквайки днес отново своето бързо разрешение. 

И въпреки многобройните скъпи жертви, които бяха изтръгнати из средата му, 
въпреки изобилно пролятата кръв, трудещият се български народ, използувайки най-
широко ценните поуки от своето временно септемврийско поражение, сплотен в един 
здрав и неразривен братски съюз на работници, селяни и всички трудещи се, ще намери 
сили в себе си да разреши поставената му от нуждите на живота и от историята голяма 
задача – ще създаде, най-сетне, работническо-селското правителство в България! 
 

в. „Раб. вестник", г. XXVIII, бр.2 от 7 ноември 1923 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10



КАКВО ПРЕДСТОИ? 
 

Георги Димитров 
 

Много и големи са поуките, които донесе Септемврийското въстание за 
трудещите се маси и специално за техните политически организации – 
Комунистическата партия и Земеделския съюз. 

Всички тия извънредно ценни поуки биха могли да се резюмират накъсо в 
няколко главни пункта. 

Първо – Септемврийското въстание показа, че за смъкването на узурпаторската 
банкерско-спекулантска власт и за създаването на работническо-селското правителство 
са необходими преди всичко единодушната и обща борба на трудещия се народ и 
пълното осъществяване на единния фронт между градския пролетариат и трудещите се 
селски маси, както и между техните политически организации и специално между 
Комунистическата партия и Земеделския съюз. 

Второ – опитът на Септемврийското въстание показа също, че за победата на 
трудещия се народ над една власт, която разполага с държавния апарат и с цялото 
въоръжение на страната, съвсем не са достатъчни само многочислеността, 
единодушието и готовността за жертви на въстаналите маси, но още е необходима и 
възможността за бързо и масово въоръжение и изолирането на правителството до 
такава степен, щото то да не бъде в състояние да си послужи против народа с масата на 
армията и с други значителни въоръжени сили, каквито бяха през септемврийските 
събития врангеловите части и македонските чети. 

Трето – Септемврийското въстание доказа нагледно, че въоръжената борба на 
масите може да разчита на успех, при наличността на първите две условия, само ако би 
имало едно единно политическо ръководство на борбата за цялата страна, една здрава 
спойка, пълно разбиране и взаимно доверие между ръководещите народното движение 
политически партии. 

Четвърто – Септемврийското въстание доказа, най-сетне, че моментът за 
започване решителното действие на масите, както и методите на борбата за 
премахването на узурпаторската и тираническа власт обикновено се определят не от 
волята на народните партии, колкото и масови и силни да са те, а от управляющата 
клика, държаща в ръцете си властта, от условията, които тя създава, и затова партиите, 
които стоят начело на народното движение, винаги трябва да са готови да приемат 
решителната борба, щом тя става неизбежна, и да бъдат в състояние да преминават 
бързо от едни методи към други според изменяващите се нужди и условия на борбата и 
съобразно действията на узурпаторската власт. 

Тия именно главни и тъй ценни уроци от Септемврийското въстание, заплатени 
за жалост с толкова много народни жертви и кръв, предстои да бъдат сега до дъно 
използувани от самите трудещи се маси, от техните две масови политически партии и 
специално от Комунистическата партия – за подготовката на окончателната народна 
победа. 

Защото днес никой не може да си прави илюзията, че българският трудещ се 
народ ще успее да се освободи от днешния узурпаторски и варварски режим чрез 
избори и чрез познатите парламентарни средства, а още по-малко чрез такива едни 
„избори", каквито се произвеждат на 18 ноември. В преживявания период на пълна 
ликвидация на парламентаризма, към която прибягва буржоазията във всички страни, 
това е абсолютно изключено. Дори в една тъй демократична страна, каквато е 
републиканска Австрия, нейният министър-председател Зайпел не се посвени да даде 
да се разбере в предвечерието на последните законодателни избори, че ако неговото 
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банкерско-буржоазно правителство не получи необходимото парламентарно 
болшинство, той няма да предаде властта на друго правителство, а ще бъде принуден 
да управлява с диктатура. 

И в нашата страна – след всичко това, което извършиха управляющите 
узурпатори от 9 юни досега и особено през септемврийските събития, за да задържат на 
всяка цена властта в ръцете си – може ли да се намери такъв наивник, който да вярва, 
че ако даже по някакво чудо трудещите се маси биха могли да получат в 
произвежданите избори парламентарно болшинство, цанковото правителство и 
стоящият зад кулисите „конвент на десетте" доброволно ще преклонят глава пред 
народната воля и ще допуснат да се създаде едно действително народно правителство? 

Днешната узурпаторска и насилническа власт, която безогледно тъпче и 
конституция, и закони, която не дава нито счупена пара за принципите и за най-
елементарните изисквания на парламентаризма, която умишлено заприщва всички 
пътища и възможности за легална и парламентарна борба, която управлява страната с 
огън и меч и изкарва срещу народа топове и картечници, която си служи с най-жестоки 
насилия и масови политически убийства – такава една власт може да бъде смъкната 
само с масовата народна сила, чието изражение чрез книжната бюлетина при дадените 
условия се явява невъзможно или най-малко съвършено недостатъчно. Никога 
народната мъдрост „Клин с клин се избива" не е имала по-вярно практическо 
приложение и оправдание. 

Използуването на ценните уроци от Септемврийското въстание за 
освобождението на народа и страната от непоносимата узурпаторска и тираническа 
власт обаче ще зависи преди всичко от Комунистическата партия. То ще се извърши 
толкова по-скоро, колкото по-бързо се възстанови организацията на Партията и стегнат 
нейните разстроени редове и колкото по-крепко е единството в самата Партия, в 
нейното ръководство и в нейната дейност и борба. 

Ние разбираме добре, че след преживяното през септемврийските събития 
раздрусването на партийното единство е едно неизбежно явление. Подлагането на 
преоценка всички досегашни партийни ценности след такива събития е не само 
съвършено понятно, но е и абсолютно задължително. Различията в мненията и 
споровете по тактиката на Партията в подобни случаи са нещо, което само по себе си се 
разбира. 

Върховните интереси на движението на трудещите се маси, както и бъдещето на 
комунизма в България обаче налагат бързо да се изживее всичко това в рамките на 
Партията и при строгото спазване на партийната дисциплина. Чрез една партийна и 
другарска самокритика, оставяйки настрана страничните и лични моменти и имайки 
пред очи само големите интереси на борбата за освобождението на народа и страната 
от узурпаторската власт и вилнеющата реакция, както и за работническо-селското 
правителство, Партията трябва единодушно да ориентира своята тактика в своята 
целокупна дейност в съгласие с историческите поуки от Септемврийското въстание. 

Тук именно се намира и ключът за разрешението на днешната българска 
проблема. 

За останалото – нашите врагове сами предостатъчно работят със своите 
колосални престъпления и неизмерими безумия спрямо българския трудещ се народ и 
спрямо страната. 
 

в. „Раб. вестник" бр. 4 от 18 ноември 1923 г., год. XXVIII 
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ПРОЛЯТАТА НАРОДНА КРЪВ ВИКА ЗА ВЪЗМЕЗДИЕ! 
 

Георги Димитров 
 

Публикуваните досега сведения за ужасните насилия, жестокости и масови 
убийства, извършени от управляющите днес България народни палачи и убийци, 
представляват един страшен обвинителен акт над узурпаторското цанково 
правителство, над цялата българска буржоазия и нейните партии и над 
социалистическите й и македонствующи съучастници и помагачи. 

Докато въстаналият в името на своята свобода трудещ се народ не извърши 
никъде нито един единствен акт на лично отмъщение и на жестокост, плячкаджийската 
и прогнила българска буржоазия прояви такова варварство, каквото не е 
зарегистрирано нито в една гражданска война досега. 

Извършените от правителствените банди жестокости и кървави злодеяния през 
септемврийските и октомврийски дни надминаха стократно ужасите на Хортиевия 
режим в Унгария, от които на времето бе потресена цяла Европа, както и известните 
зверски подвизи на италианския фашизъм. 

Жестокостите на българския буржоазно-фашистки режим се отличават не само 
по многочислеността на арестуваните, малтретираните, осакатените и убитите, нито 
само по своя садистически характер – рязане къс по къс живите тела на голяма част от 
жертвите и захвърлянето им на кучетата; изваждане сърцата из гърдите на някои от 
жертвите с ножове; подлагане всички убити на най-безчовечни изтезания и поругания; 
заставяне жените и децата да играят хоро под звуковете на музиката на джелатите 
около труповете на близките си и най-сетне изнасилване жените и дъщерите пред очите 
на техните обречени на избиване мъже и бащи. 

Тия нечувани жестокости се отличават още и поради преднамереността и 
предварителния план, вложени при тяхното извършване. Те съвсем не са дело само на 
разюзданите сатанински инстинкти на няколкото десетки главорези и зверове в 
човешки образ, а се явяват фактически реализиране на отдавнашния стремеж на 
българската буржоазия (безсилна в идейната си и легална борба против 
комунистическото движение) да изтреби физически неговия ръководещ елемент и най-
преданите синове на трудещия се народ и по тоя начин да продължи безпрепятствено 
своя режим на експлоатация, грабеж и потисничество. 

Сведенията за жестокостите показват, че масовите убийства са извършени извън 
сраженията и главно върху предварително арестувани или заловени и предали се без 
оръжие в ръка лица, както и в редица места, дето не е имало въстание или въстанието е 
било вече потушено. Самите жестокости и убийства са ръководени и решавани от 
специални граждански комитети в отделните места и от „конвента на десетте" в 
центъра на страната. 

По признанието – косвено и прямо – на самата буржоазна преса девет десети от 
убитите няколко хиляди комунисти, земеделци и други приятели на трудещия се народ 
са убити извън въстанието и не е сражение, не хванати с пушка в ръка, а „Ей тъй – 
просто избити като кучета, след кат о са били държани арестувани, и без да бъдат 
съдени" /в. „Независимост" от 23. X. 1923 г./. 

Убийците и техните инспиратори са се интересували не само от количеството на 
жертвите си, но и от качеството им, от ролята, която са играли или която биха могли в 
бъдеще да играят в освободителното движение на трудещите се маси. 
   Само така може да се обясни фактът, че по списък са извличани от къщите им 
нощно време или вземани от арестите и избивани масата комунистически дейци в 
Пловдив, Пазарджик, Горна Джумая, Варна, Самоков и редица други места, дето не е 
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имало въстание, както и масовото избиване след прекратяване на въстанието във 
въстаналите области на народната интелигенция – учители, адвокати, лекари, 
свещеници, инженери, комунистически и земеделски кметове, общински съветници и 
народни представители, интелигентни работници и селяни, както и голяма част от 
учащата се работническа и селска младеж. 

Тъй се обяснява и фактът, че са опожарявани и унищожавани почти изцяло 
тъкмо тия места на страната, които винаги са били здрави крепости на 
комунистическото влияние и на борбата срещу буржоазната реакция. 

Днес вече отговорностите за извършените кървави насилия, жестокости и 
злодеяния, за това съзнателно и организирано масово избиване на най-добрите и 
предани народни синове не могат да подлежат на никакво съмнение и оспорване. И 
буржоазният печат даже не бе в състояние да ги прикрие. Тия отговорности падат с 
всичката си тежест върху злодейската българска буржоазия и непосредствено върху 
нейното узурпаторско и кърваво цанково правителство, върху всички негови членове, 
върху скриващия се зад него банкерско-спекулантски „конвент на десетте", както и 
върху непосредствените извършители на самите жестокости и убийства. 

Съучастието и отговорностите на широкосоциалистическите водачи в 
септемврийските и октомврийски злодейства са също всеизвестни. Тяхната преса не 
само признава, но се и дори гордее с участието на широкосоциалистическата партия в 
зверското дело на усмиряване трудещия се български народ. Широките социалисти 
имаха ненадминатия цинизъм да спорят със своите съдружници в управлението по 
размера на цената – изразена в депутатски мандати и други облаги от властта – като 
награда за извършеното от тях предателство спрямо народа си... 

Не може също вече да се отрича и отговорността на Тодоралександровия щаб в 
Македонската автономистическа организация, който достави наемни чети и най-
свирепите главорези за изпълнението на адския план на буржоазно-фашисткото 
правителство над трудещите се маси. 

И каквото и да правят днес, те всички неминуемо ще понесат последствията от 
чудовищното и неизмеримо свое престъпление. Подготовляваната амнистия на 
физическите убийци и правителствени агенти и оръдия не ще спаси нито буржоазията и 
нейното правителство, нито широкосоциалистическите предатели и македонствующи 
продажници от политическата и лична отговорност пред българския народ. 

Възмездието ще дойде неизбежно, защото изобилно пролятата народна кръв, 
сенките на хилядите убити и сълзите на техните вдовици и сираци викат до небесата за 
възмездие и не ще престанат да викат, докато действително не го получат. 
Това възмездие ще се заключава преди всичко в събарянето на кървавия и 
разбойнически буржоазно-фашистки режим и в създаването на работническо-селското 
правителство в България, както и в предаването на народен съд авторите на 
извършените злодеяния и причинителите на страшното народно нещастие. 

Денят на разплатата е много по-близък, отколкото могат да предполагат 
народните палачи. Със своите неописуеми зверства те причиниха дълбоки и 
неизлечими рани в тялото на българския трудещ се народ, но не успяха да го 
унищожат, както и не унищожиха неговото освободително движение и неговата славна 
Комунистическа партия. Защото един народ, който е способен на такова крупно 
историческо дело, каквото бе Септемврийското въстание, който има такива героични и 
пожертвувателни синове, които предпочетоха да бъдат избити от озверените палачи, но 
останаха верни на своите идеи и убеждения, на делото на своя народ и които, 
издъхвайки на бесилките, под пукота на картечниците или рязани на късове, викаха 
гръмко: „Да живее народната свобода, да живее революцията, да живее комунизмът!" – 
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такъв народ не загива и няма сила под небето, която би била в състояние да го 
унищожи. 

На мястото на избитите герои и мъченици ще се явят под знамената на борбата 
нови десетки хиляди още по-безстрашни борци. Из средата на огромната маса злочести 
сираци ще израснат бързо нови доблестни народни синове, жадуващи да продължат 
благородното дело на зверски убитите свои бащи и достойно да отмъстят на 
противонародния и кървав режим за ужасните негови злодеяния. 

И пролятата народна кръв, викаща безспирно за възмездие, ще поддържа в 
средата на трудещите се маси винаги свежа жаждата за непримирима борба, ще ги 
тласка все напред и напред и ще осветлява като червен фар в безбрежното бурно море 
техния път пътя на единната борба на работниците и служащите, селяните и 
занаятчиите и трудовата интелигенция, за премахването на буржоазно-фашистката 
реакция и създаването на работническо-селското правителство! 
 

в. „Раб. вестник" бр. 8 от 19 декември 1923 г., год. XXVIII 
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ЗА СЕПТЕМВРИЙСКОТО ВЪСТАНИЕ 
 

Георги Димитров 
 

Аз се гордея с това героично въстание! 
Съжалявам само, че аз и моята партия не бяхме тогава още истински болшевики. 

Поради това ние не можахме успешно да организираме и да проведем това историческо 
народно въстание начело с пролетариата. 

Нашата недостатъчно болшевишка организация, политика и тактика, липсата на 
революционен опит и особено нашата опортюнистическа, така наречена неутрална 
позиция на 9 юни през време на военно-фашисткия преврат значително помогнаха на 
българските народни убийци и палачи, на узурпаторите на държавната власт при 
потушаване въстанието на масите. 

Но Партията извлече от това кървав урок и го използува. И освободителната 
борба на българските работници и селяни под ръководството на Комунистическата 
партия, осветлявана от великия опит на Септемврийското въстание, неотклонно върви 
напред, към окончателна победа. 

За изкореняването на комунизма фашистките правителствени банди 
непосредствено след въстанието и през последвалите две години убиха над 20 хиляди 
работници, селяни и интелигенти. Моят брат също така бе убит в полицейския затвор. 
И въпреки това комунизмът в България в настоящия момент има несравнено по-
дълбоки и силни корени, отколкото в 1923 г. – това е едно хубаво предупреждение до 
всички ревностни изкоренители на комунизма в другите страни, за всякакъв род 
съвременни донкихотовци! 
 

Из конспекта на първата реч пред Лайпцигския съд на 23 септември 1933 г.  
в деня на десетгодишнината от Септемврийското въстание 
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НА ДВАНАДЕСЕТГОДИШНИНАТА  
НА СЕПТЕМВРИЙСКОТО ВЪСТАНИЕ 

 
Георги Димитров 

 
Драги другари, 

 
Нямайки възможност лично заедно с вас да участвувам в чествуването на 

дванадесетата годишнина на нашето славно Септемврийско въстание, пращам моя 
братски болшевишки привет на участниците в тая героична епопея на пролетариата и 
трудещите се селяни в България. 

Когато преди две години, в деня на десетгодишнината на Септемврийското 
въстание, на 23 септември 1933 г., изправен на първи разпит пред Лайпцигския съд, аз 
се възползувах от случая да издигна от тая своеобразна световна трибуна високо 
знамето на героическото Септемврийско въстание и да се солидаризирам с борещите се 
наши братя против фашизма в България, трябва да призная, че в същото време аз 
изпитвах за себе си лично и за нашата партия известно угризение на съвестта, че ние и 
след изминалите 10 години все още не сме основно изучили Септемврийското въстание 
– тая българска 1905 година – и не сме използували сериозно тая богата съкровищница 
с положителни, а също така и отрицателни уроци за възпитанието на Партията и масите 
и за подготовката на бъдещия победоносен Септември в България. Вследствие на 
антиболшевишкото отношение на някои случайни ръководители на Партията и не от ум 
усърдни борци против „теснящината", а и по вина на самите нас, септемврийските 
дейци, които твърде малко сме направили за изучаването и болшевишкото осветляване 
на Септемврийското въстание, блестящите примери на героизъм и себеотрицание, 
светлата памет на хиляди загинали борци, огромният положителен опит и основните 
слабости на Септемврийското въстание и досега не са използувани така, както диктуват 
жизнените интереси на нашата партия, на работническото движение и боевият съюз 
между пролетариата и трудещите се селяни. 

Тая важна задача продължава да стои пред Партията и тя трябва час по-скоро да 
бъде успешно изпълнена. 

Да се учим от богатия положителен, а също така и отрицателен опит на 
Септемврийското въстание; да възпитаваме Партията и особено младите поколения на 
работническата класа и трудещите се селяни в България в септемврийски дух, в духа на 
боевия съюз между пролетариата и останалите трудещи се маси, против общия класов 
враг – в това собствено се заключава действителното достойно чествуване на 
героическото Септемврийско въстание, с което всички ние, нашата партия и целият 
трудещ се български народ с право се гордеем. 
 

Писмо до тържественото събрание на българската политическа емиграция в Москва 
 по случай дванадесетгодишнината на Септемврийското въстание. 

Писано на 23 септември 1935 г. в Москва. 
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ВАЖНИ ПОУКИ ОТ СЕПТЕМВРИЙСКОТО ВЪСТАНИЕ 
 

Георги Димитров 
 

Септемврийското въстание от 1923 година беше първото народно въстание 
против фашизма. Макар че комунистите играха главната ръководна роля в това 
героично въстание, то беше не партийно дело, а народно дело – дело преди всичко на 
работническата класа и на селяните в България. Вярно е, че Септемврийското въстание 
претърпя неуспех; то не можа да събори току-що установената военно-фашистка 
диктатура. Обаче то остави дълбоки, незаличими следи в обществения и политически 
живот на нашата страна. Дълбоката пропаст, създадена между предните слоеве на 
нашия народ и фашизма, не можа да бъде отстранена с никакви жестокости или хитри 
маневри от страна на фашистката реакция. И ако основните народни маси не се 
примириха никога с фашизма, въпреки огромните жертви, които дадоха, и 
неизброимите страдания, които преживяха в течение на две десетилетия – това 
безспорно се обяснява на първо място с неотразимото влияние на Септемврийското 
въстание и неговите положителни и отрицателни поуки за българския народ. Може да 
се твърди без преувеличение, че без това влияние и тези поуки от Септемврийското 
въстание през 1923 година не биха били възможни създаването на могъщия Отечествен 
фронт и историческата народна победа на 9 септември 1944 година. 

Много и разнообразни причини доведоха до поражението на Септемврийското 
въстание. Но несъмнено е, че най-важната причина за поражението се състои в това, че 
тогава, като резултат на фаталните грешки на Комунистическата партия и Земеделския 
съюз, не бе установен крепък съюз между работниците и селяните в борбата против 
фашисткото правителство на палача Цанков. Втората важна причина беше тази, че 
въстаниците не успяха да привлекат на своя страна болшинството от армията, която 
именно бе използувана от Цанков за потушаване на народното въстание. Третата 
причина трябва да се търси в съществуващото тогава разделение между народните маси 
и значителна част от българската интелигенция. 

Септемврийското въстание показа ясно, че за победата на народа над фашизма 
беше необходимо да се отчетат неговите уроци преди всичко в това отношение. И 
действително нашата партия положи много усилия, за да изправи миналите грешки, да 
създаде и укрепи съюза между работниците и селяните и да способствува всячески за 
обединението на всички демократически, антифашистки сили на народа. От своя страна 
антифашистките елементи в Земеделския съюз разбираха все по-ясно, че фашисткият 
преврат на 9 юни и поражението на Септемврийското въстание в 1923 година станаха 
възможни главно поради това, че работниците и селяните не бяха крепко свързани 
помежду си, че отношението на ръководството на Земеделския съюз към 
Комунистическата партия беше не дружеско, а враждебно; те пристъпиха към 
изправяне на своите минали грешки и подадоха своята братска ръка на комунистите. 
Извършваше се също, макар и по-бавно, преориентирване в антифашистки дух в 
редовете на армията и интелигенцията. По такъв начин истинските български патриоти, 
научени от горчивия опит на миналото, съумяха да използуват най-важните поуки от 
Септемврийското въстание, за да обединят предните сили на работническата класа, 
селячеството, армията и народната интелигенция. Така беше създаден в процеса на 
продължителна работа и борба спасителният Отечествен фронт, беше разгърнато 
славното въстаническо движение и осигурена, при поддръжката на настъпващата 
братска Червена армия против германските орди, историческата победа на 
антифашисткото народно въстание над фашизма на 9 септември 1944 година. 
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Като се прекланяме пред светлата памет на падналите септемврийски борци през 
1923 година, ние трябва да помним и никога да не забравяме тия грамадни поуки, които 
си остават в пълна сила и в настоящия момент. 

Истинско достойно чествуване на героическото Септемврийско въстание, с 
което всички ние, нашата партия и целият трудещ се български народ се гордеем с 
право, означава днес мобилизиране на всички истински народнодемократически, 
прогресивни сили под знамето на Отечествения фронт, против разколниците на 
патриотическото единство на народа, против враговете на съюза между работниците и 
селяните – здравия гръбнак на това единство, против всички онези, които се стремят да 
отворят отново вратите за възвръщане към проклетото фашистко минало; означава 
мобилизиране на всички здрави сили на нацията за довеждане до победен край 
великото дело на 9 септември 1944 година – изграждането на свободна, демократична и 
мощна България с осигурена национална независимост и държавен суверенитет. 
 

в. „Раб. дело" бр. 313 от 22 септември 1945 г. 
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ОТВОРЕНО ПИСМО ДО РАБОТНИЦИТЕ И СЕЛЯНИТЕ  
В БЪЛГАРИЯ 

 
Георги Димитров 
Васил Коларов 

 
Драги другари, 

 
След големите революционни борби, които засега завършиха неуспешно за 

народните маси, ние бяхме принудени да напуснем, заедно с много други борци, 
вашата среда, за да продължим да служим на великото дело на своя народ. Макар и да 
се намираме временно далеч от вас, ролята, която ни се падна да играем в тая борба, ни 
налага да се обърнем към вас с това отворено писмо.  

И първата дума, която ви отправяме, е:  
Горе главите! Кървавото отмъщение на изплашената за властта си 

белогвардейска сган не ще сполучи да убие борческия дух на трудеща се 
България! Поражението ще ни научи как да победим! Въпреки всичко, ще бъде 
работническо-селско правителство в България! 

Тъкмо партиите на капиталистите и чорбаджиите, които наляво и надясно викат 
за „ред и законност", на 9 юни извършиха един въоръжен преврат и с това туриха 
началото на гражданската война, от която септемврийските събития са само един 
крупен епизод и която не може да се завърши другояче, освен с окончателната победа 
на трудещия се народ над неговите кървави потисници, експлоататори и грабители. 

Трудещите се селяни и работници в България имаха две големи политически 
организации за защита на своите жизнени интереси: Българския народен земеделски 
съюз и Българската комунистическа партия. 

Белогвардейското правителство използва сравнително леката си победа на 9 
юни, за да нанесе един голям удар на Земеделския съюз. Всички първи негови хора от 
градове и села бяха арестувани, голям брой от тях подло и зверски избити, с хиляди 
работници и селяни обявени за метежници, подложени на зверски побоища, хвърлени в 
затворите в предадени в ръцете на съдилищата на класовото отмъщение. Самият 
Земеделски съюз – най-многочислената партия в България, биде обявен за разтурен, 
вестниците му спрени, имотите му запечатани и всяка негова политическа дейност 
запретена. 

Считайки опасността от Земеделския съюз вече премахната, генералско-
банкерското правителство обърна погледите си към другата масова организация на 
трудещия се народ – Българската комунистическа партия. Още след 9 юни то арестува 
голям брой комунисти поради тяхната борба срещу преврата и ги подхвърли на още по-
тежка участ, отколкото дори самите земеделци. И със своите офицерски лиги и 
конспиративни банди то продължи непрекъснато нападенията си върху тях. Известно е 
как една вечер всички търновски комунисти бяха грабнати от властите, отвлечени в 
казармите и там премазани от бой от преоблечени офицери. Известно е нападението на 
фашистката банда в Берковица, която в продължение на цяла седмица тероризира, под 
покровителството на властта, комунистическото население в този град и околията. 
Известни са безброй подобни нападения по други градове и села. Цялото трудещо се 
население, което не искаше да се примири с новата насилническа власт, живееше под 
непрекъснати терзания, заплашвания и насилия. Никое село не беше сигурно за 
спокойствието си, никой работник и селянин не бе сигурен за живота си. 

В същото време се подигнаха и агентите на алчната и хищническа буржоазия, 
които, използваха властта за своите грабителски цели. Подигнаха се земевладелците, за 
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да си върнат отнетата им земя, нададоха вой големите домопритежатели, за да си 
възвърнат свободата да дерат кожата на бедните наематели, туриха ръка на банковите 
средства големите спекуланти и експортьори, за да обират работника и бедния селянин, 
експлоатацията на работническия труд ставаше все по-свирепа – с една дума, градските 
капиталисти и селските чорбаджии станаха пълни господари на страната. Всичко това 
караше трудещия се народ да негодува още по-силно против новата власт. А особено 
силно се вълнуваха народните маси от външната политика на правителството, 
съставено от старите националистически и войнствени партии и елементи, които 
тласнаха народа в двете военни катастрофи. Непрекъснатите конфликти със Съветска 
Русия и съседните държави ги караха да се боят, че всеки ден България може да бъде 
въвлечена в една нова още по-катастрофална война. 

При тия условия обединената около властта буржоазия трябваше да произведе 
избори, за да „узакони" положението си. Но да получи доверието на мнозинството от 
народа тя нямаше никаква надежда, докато Комунистическата партия стоеше твърдо на 
поста си и мъжки защищаваше интересите и правата на целокупна трудеща се 
България. Опасността от нея ставаше толкова голяма, че тя – Комунистическата партия, 
– прогласявайки единния фронт на трудещите се от градовете и селата, протягаше 
братска ръка към сдружените земеделци, помогна им да възстановят разбитите си 
дружби и по такъв начин на дело обяви съюза между градските работници и трудещите 
се селяни. И наистина еднаквите интереси и общата неволя на градския и селски 
работен народ фактически съюзиха Земеделския съюз и Комунистическата партия в 
цялата страна. Тогава генералско-банкерско-професорското правителство се реши да 
провокира Комунистическата партия и се разправи с нея, тъй както се разправи със 
Земеделския съюз. За тая цел правителството извърши на 12 септември масовите арести 
на комунисти из цялата страна. 

На тоя удар Комунистическата партия реши да отговори с 24-часова масова 
протестна стачка в градовете и с масови протестни събрания из цялата страна. Обаче 
правителството тури всичките си сили на крак, за да задуши тоя протест. Станаха 
кървави инциденти в София и други места, предизвикани от бруталността на властта. 
Въдвореният повсеместен и небивал в България терор засилваше непрекъснато 
всеобщото възмущение, увеличаваше кървавите стълкновения, докато последните 
почнаха да вземат характер на народно въстание против развилнялата се и обявила 
война на цялото трудещо се население власт... 

Комунистическата партия, макар и да съзнаваше всичките трудности на борбата 
и недъзите на организацията, като партия на трудещия се народ не можеше да стори 
друго, освен да прегърне делото на народа и при най-мъчни условия да даде паролата за 
общо действие по цялата страна заедно със Земеделския съюз на 23 септември. 

Каква бе тая парола? Целият народ знае, че тя бе – събаряне на днешното 
узурпаторско, превратаджийско и насилническо правителство и заместянето му с едно 
работническо-селско правителство. 

Борбата не бе за установяване диктатура и за въдворяване съветска власт в 
България, както умишлено лъже днешното правителство, а такава против вилнеещата 
военна диктатура и за едно широко демократическо правителство, излязло из средата 
на огромното мнозинство на българския народ – неговата трудеща се част. И в течение 
на борбата там, дето въстаналият народ взема властта в ръцете си, никъде не бе 
установена съветска власт, както заблуждава правителството, а бидоха уредени само 
общи революционни комитети на работническо-селско правителство. 

Ако Комунистическата партия даде паролата, то пък тя биде подета както от 
масите, които вървят заедно с нея, така и от селяните, следващи Земеделския съюз, и от 
цялото трудещо се население. Целокупният трудещ се народ като един човек с небивал 

 21



ентусиазъм се подигна да извоюва политическите си свободи, да защити жизнените си 
интереси и да установи своята собствена власт. 

Септемврийските революционни борби бяха в пълния смисъл на думата едно 
общо народно движение и те носеха отличителните белези на такова именно движение. 
Народът, стремящ се към осъществяването на един идеал, никъде не се отдаде на 
изстъпления, грабежи и актове на лично отмъщение. Банките бяха най-строго 
охранявани, имотите на всички пазени, малцината врагове на революцията бяха 
обезвредени в отделни места чрез арестуване, но никъде те не бяха малтретирани и 
избивани – нито косъм не е паднал от главата на никого. Клевета е, че били уреждани 
чрезвичайки и издавани смъртни присъди. Пленниците бяха запазени, ранените и от 
двете страни най-грижливо гледани, дори и животът на пленените врангелови банди, 
изпращани от правителството срещу въстаналия народ, бе великодушно запазен. 

След близо двуседмични епически борби народното въстание бе сломено от 
правителството, което разполагаше обилно с артилерия и картечници, и успя да 
мобилизира множество банди от запасни офицери, подофицери и хиляди врангелови 
контра-революционери, докато въстаналият народ имаше съвършено недостатъчно 
оръжие. 

Веднъж господар на положението, изплашената до смърт буржоазия даде израз 
на своята страшна злоба и ненавист към трудещия се народ, който се осмели да 
раздруса основите на нейното господство. 

Пред нашите очи нейните озверени банди започнаха масовото избиване на 
въстаналия народ. Не пощадиха дори и ранените, и мирното население, жените и 
децата. Посегнаха и на селата, и на имотите на трудещите се във въстаналите области. 
Но ние не искаме да говорим за кървавото отмъщение на тържествуващата днес 
белогвардейщина – вие, които стенете под нейните удари, по-добре от нас го познавате. 
Това отмъщение ще бъде жестоко, варварско, зверско, то ще надмине по своите ужаси 
белогвардейските жестокости във всички други страни. Но затуй то ще прокара още по-
дълбоко кървавата бразда между класата на потисниците и експлоататорите, от една 
страна, и трудещия се народ, от друга страна. 

И никога, никога вече между тях не ще има мир! 
Само срутването на кървавата банкерско-монархическа генералска власт и 

установяването на работническо-селско правителство ще даде удовлетворение и ще 
донесе успокоение на народните маси и на страната. 

Драги другари, 
Ние съвместно се борихме за едно велико народно дело. Днес ние сме разбити. 

Но борбата не е свършена и окончателната победа е по-близка, отколкото враговете ни 
мислят. Българският трудещ се народ никога не ще се помири с белогвардейската власт 
на едно нищожно, хищническо и насилническо малцинство, с каквито и звучни фрази 
да се кичи и с каквито и „демократически" реформи да парадира тя. От поражението си 
ние ще почерпим поука и утре ние ще бъдем по-силни, отколкото бяхме вчера, а 
нашите врагове все повече губят почвата под краката си. 

Изпълнени с дълбока вяра в нашето дело, което е свето народно дело, ние, 
всички трудещи се, героически ще понесем болките и страданията на поражението и с 
по-голяма енергия и повишено въодушевление ще се предадем отново на служба на 
народното дело и не ще отдъхнем, докато не победим. 

Ние отново ще съберем и сгъстим нашите разстроени и разредени редове. Ние 
ще пристъпим бързо към изцеряване нанесените ни рани. 

С общи усилия и жертви ние ще помогнем на останалите вдовици и сираци, на 
бедстващите семейства и на прокудените в чужбина другари. 
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Ние не ще пръскаме силите си в отделни терористически действия, помнейки 
добре, че ще победим само с организираната борба на трудещия се народ и че най-
жестокото отмъщение на народните палачи ще бъде събаряне на белогвардейското 
правителство и окончателната победа на работническо-селската власт. 

Особено ние ще пазим и закрепваме съюза на всички трудещи се от градове и 
села, който в септемврийските борби биде подпечатан с общо пролятата кръв на хиляди 
борци, паднали за общото народно дело. 

Никакво униние, никакво отчаяние, никакво малодушие! 
Горе главите, славни борци! 
Да живее работническо-селското правителство! 
Да живее трудеща се България! 

 
Писмото е публикувано в излезлия в гр. Виена бр.1 на „Работнически вестник" от 27.Х.1923 г. 
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СЪБИТИЯТА ПРЕЗ 1923 ГОДИНА И ПОУКИТЕ ОТ ТЯХ 
 

Васил Коларов 
 
Не е възможно да се даде пълна и изчерпваща характеристика на това паметно, 

влязло вече в историята на нова България събитие, каквото е Септемврийското 
въстание 1923 г., без да се очертае едновременно и обстановката, при която то бе 
обявено, без да се свърже то със събитията, които го предшествуваха и които повлияха 
в голяма степен както върху неговата подготовка, така също и върху крайния му 
резултат.  

Има две основни и прямо противоположни гледища по големите народни 
движения. 

Едното е реакционното гледище, гледището на реакционните класи, което 
изразява ненавистта на експлоататорите и народните угнетители към живота и борбата 
на народните маси в защита на своите права и свободи, към всички масови движения, 
които застрашават интересите на господствуващите класи. Реакционните историци 
фалшифицират най-безогледно историческите събития, като ги нагаждат според 
схващанията и интересите на господствуващите експлоататорски и паразитни класи. 

Другото гледище изхожда от една обективна преценка на народните движения, 
то държи сметка за естественото стремление на угнетените класи към нови, по-
прогресивни обществени форми на живота. Това е научното гледище. За жалост 
нашата историческа наука още не е ликвидирала с ненаучното, пропито от класов дух и 
класов егоизъм отношение към големите събития и крупни народни движения в 
българската история. 

Оставяйки настрана по-далечното минало, аз искам да се спра върху оценката, 
която намериха в нашия печат съдбоносните събития през 1923 г. Както е известно, 
официалната общественост характеризира преврата на 9 юни като велика историческа 
дата, като „нов 19 февруари", като „освобождение" на българския народ от 
„дружбашката тирания". А 23 септември, т.е. славното Септемврийско въстание биде 
представено като „авантюра", като „злодеяние" спрямо народните и държавните 
интереси, като действие на „престъпници", на „неотговорни хора" и пр. 

Това схващане беше тържествено възвеличаване на ония, които разтуриха 
Комунистическата партия и всички работнически организации, профсъюзи, 
кооперации, просветни и културни дружества, които бяха независими от волята на 
фашистките диктатори. Освен това, както е известно, огромна част от въстаналите 
работници и селяни бяха разстреляни, други пратени по затворите, а ръководителите 
на въстанието бяха осъдени на тежки наказания и на смърт. 

Днес ние знаем прекрасно и сме дълбоко убедени, че 9 юни – това беше един 
тежък удар от страна на реакцията срещу народнодемократическите и прогресивни 
сили. Това беше реставрация на стария личен режим, на монархо-капиталистическата 
диктатура, която беше виновник за две страшни народни катастрофи. Това беше 
разчистване на почвата за усилване на чуждото влияние у нас, за поробването на 
България от немския империализъм. Девети юни тласна България с десетилетия назад, 
спъна нейния възход, нейното прогресивно развитие към една действително народна 
демокрация. Септемврийското въстание, напротив, беше една решителна стъпка по 
пътя на сплотяването на основните демократически сили на нашия народ в борба 
срещу реакцията и фашизма. Септемврийското въстание 1923 г. беше генерална 
репетиция на победоносното въстание на 9 септември 1944 г. 

Кои бяха главните сили, които организираха 9 юни и провокираха 23 септември? 
Твърде често в големите исторически събития има актьори, които публиката 

вижда, има и режисьори, които са скрити от очите на публиката, които тя не вижда, но 
които държат в ръцете си нишките, чрез които те насочват актьорите и хода на 
събитията. Хитлер се изобразява като организатор и вожд на тъй наречената 
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„национал-социалистическа революция" в Германия, но Хитлер и неговата компания 
всъщност бяха само актьори, а други сили зад тях, много по-могъщи, насочваха 
нацисткото движение. Зад гърба на Хитлер стояха крупните и могъщи стоманени 
тръстове и картели, които поддържаха, финансираха фашисткото движение, диктуваха 
неговата програма и чертаеха неговите методи. 

Също така и в България на 9 юни на сцената бяха такива големи „герои", като 
Александър Цанков, ген. Русев, Калфов и др., но зад Цанков и компанията му стояха 
други фактори. Зад техния гръб на първо място бяха крупните банки, многобройните 
новосъздадени през време на войната акционерни дружества, стари и нови милионери, 
които бяха изникнали като гъби на почвата на всенародното разорение. Техните 
печатни органи бяха „Слово", „Дневник" и „Мир". Магнатите на капитала бяха 
истинските организатори на 9 юни, те финансираха преврата, те избраха Цанков и 
неговата компания. 

В числото на режисьорите наред с банките и финансовите магнати беше също 
дворцовата камарила начело с цар Борис, който не желаеше повече да търпи 
унизителното положение, в което беше поставен при Стамболийски, и който 
чувствуваше короната си заплашена от едно евентуално обявяване на България за 
република. 

Тия режисьори, истински конспиратори и организатори на преврата, се 
ползуваха с поддръжката и на външни сили, които бяха заинтересовани в събарянето 
на земеделското правителство, защото то беше опасно в две отношения: първо, затуй 
защото чрез аграрната и други реформи, които проведе, то можеше да послужи като 
пример за подражание от селското население в някои други съседни страни и, второ, 
затуй защото, въпреки големите свои грехове по отношение на Съветския Съюз, 
правителството на Стамболийски установи първите връзки със Съветското 
правителство, които под натиска на народните маси щяха несъмнено в бъдеще да се 
развиват и задълбочават. 

Превратът обаче на дело биде извършен от армията, която беше инструмент в 
ръцете на противонародните сили. Войнишката маса, която беше командувана от едно 
реакционно офицерство или от офицерство заблудено, стана несъзнателно оръдие в 
ръцете на превратаджиите за извършването на едно грозно престъпление по отношение 
свободите, интересите и бъдещето на българския народ. 

На превратаджиите помогнаха също македонските банди, възглавявани от Тодор 
Александров и Иван Михайлов, а така също и конспиративните военни съюзи и 
организации, които след преврата играха ролята на палачи на българския народ. 

По определен план, разработен от военни специалисти, роти и взводове, без да 
знаят на какво дело ги водят, командувани от реакционни или заблудени офицери, в 
течение на 2–3 часа заеха железниците, пощите и телеграфите, държавните здания, 
полицейските участъци, арестуваха министрите. И превратът беше извършен. 

И след като цар Борис провери и се убеди, че действително всичко е вече 
свършено, той оформи преврата, като прие „оставката" на Стамболийски и назначи за 
министър-председател Александър Цанков. 

След това вече палачите получиха развързани ръце, за да мъстят и отплащат на 
българския народ. 

За да бъде заблудено общественото мнение, естествено превратаджиите 
излязоха в името на „свободата" и „демокрацията" против „дружбашката тирания". 
Истинската цел обаче на 9-юнския преврат беше да се възстанови в пълен обем властта 
на едрия капитал, да се осигури монархията като инструмент на реакцията и на 
чуждите империалистически попълзновения. 

Но много е важно да очертаем ролята, която играха тогавашните политически 
партии в преврата, да характеризираме тяхното отношение към него. И аз веднага 
бързам да кажа, че всички партийни вождове, начиная от Тодоров, Буров и Вазов 
/Отнася се за Борис Вазов – народник, редактор на в. „Мир"/ до Венелин Ганев, 
Пастухов и Чешмеджиев, бяха посветени в готвещия се преврат от войската, одобриха 
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го и насърчаваха неговите организатори. След редицата събития, които бяха станали 
през изтеклите две години, а именно след така наречените „търновски събития" 
(септември 1922 година), след „референдума" от същата година, чрез който народът 
реши да бъдат арестувани и осъдени всички виновници за войната и националната 
катастрофа, и особено след изборите през април 1923 г., които почти очистиха 
Народното събрание от представители на буржоазната опозиция, като дадоха едно 
огромно болшинство на Земеделския съюз, след всички тези събития старите 
политически партии и вождове, изринати от политическия живот, разбраха и се 
убедиха, че смяна на правителството по мирен, легален начин е абсолютно изключена. 
Тогава именно те възложиха надеждите си само върху един преврат, проведен от 
армията, и ускориха развитието на събитията. 

Каква беше ролята на социалдемократическите лидери в тия събития. Една част 
от тях, като Казасов, Асен Цанков и компания, бяха открито на страната на 
превратаджиите. Те участвуваха непосредствено в преврата или го поддържаха 
безрезервно. Друга част от социалдемократическите лидери, като Пастухов, 
Чешмеджиев и Лулчев, без да участвуват непосредствено в преврата, хвалеха 
безрезервно „героизма" на реакционното офицерство. Те се присламчваха и към цар 
Борис. 

Неоспорим исторически факт е, че компанията на Пастухов и Чешмеджиев беше 
готова да служи на банкерско-капиталистическата клика, беше готова също така да се 
подложи под разклатения трон на цар Борис, обаче дворцовата капиталистическа и 
милитаристическа клика се задоволи да тури социалистическия етикет наред с този на 
национал-либералите и народняците на знамето на преврата, а властта предпочете да 
даде не на Пастухов, а на Цанков. 

Днес нам вече не е трудно да определим и да отговорим на какво се дължи 
успехът на 9-юнския преврат. Главната причина за успеха на преврата е това, че силите 
на реакцията сполучиха да се обединят и сплотят, докато силите на демокрацията бяха 
разделени и даже в критическия момент воюваха помежду си. Това е основната 
причина. И ние трябва да си дадем точна сметка за значението на този факт. 

Дворецът, едрият капитал, висшето реакционно офицерство, изпечените 
буржоазни политически дейци, главатарите на македонските терористически банди, 
опирайки се при това на външни реакционни сили, образуваха един плътен и 
реакционен блок, който съумя чрез изкуствени маневри да внесе разцепление всред 
демократическите сили. 

Земеделският съюз се раздираше от вътрешни борби. В него имаше едно дясно 
реакционно крило, което водеше упорита борба за надмощие в Съюза като агент на 
двореца и на крупната капиталистическа буржоазия. Това дясно крило успя да разцепи 
и да разложи в критическите дни земеделското правителство и държавния апарат. 
Когато превратаджиите пристъпиха към действие, фактически не съществуваше 
никаква сериозна държавна сила, способна да охранява свободите на народа и да лази 
държавата. 

Чрез социалдемократическите лидери от типа на Пастухов, Чешмеджиев, 
Лулчев и компания реакционният блок спечели авторитет всред част от железничарите, 
телеграфо-пощенците, учителите, всред интелигенцията и всред държавните 
служители. 

Обаче решаващо значение изигра разколът, който се създаде между Земеделския 
съюз и Комунистическата партия – двете големи меродавни организации, които водеха 
огромното болшинство от българския народ зад себе си. 

Под влиянието на своите народняшки съюзници и под влиянието на дясното 
крило в Земеделския съюз правителството на Стамболийски и Тодор Тодоров 
предизвика в края на 1919 г. общата железничарска стачка. Тая стачка създаде първата 
сериозна цепнатина между земеделци и комунисти. 

Хранейки се с илюзията, че е възможна в България една чисто селска 
самостоятелна власт, под влиянието на реакционната десница земеделското 
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правителство продължаваше да води жестока борба срещу Комунистическата партия 
през 1920–1921 г., макар че на дело за прокарването на сериозни прогресивни реформи 
в Народното събрание то, земеделското правителство, можеше да разчита само на 
Комунистическата партия. 

За щастие, през 1922 г. настъпи прелом в отношенията между двете партии и тоя 
прелом беше доказателство, че между тия две организации бе възможно едно трайно, 
постоянно сътрудничество, ако здравият разум можеше да надделее и ако те можеха да 
се предпазят от външни влияния. 

За това сближение между двете организации, което характеризира цялата 1922 
г., повлия твърде много активизирането на реакцията и нейната явна подготовка за 
преврат. Земеделското правителство разбра, че бившите негови съюзници и онези, 
които го използуваха в борба срещу Комунистическата партия – най-голямата опасност 
за капиталистическата реакция, – му копаеха гроба, и затова в един определен момент 
то прогледна и между двете партийни организации и техните ръководства се създаде 
единодушие и единодействие по главните въпроси на защитата на основните правдини 
и интереси на народните маси. 

Тъкмо по онова време беше образуван Народният сговор, нарочно създадена 
политическа организация за подготовка на военен преврат; бяха организирани 
конспиративни военни организации и съюзи; беше активизиран съюзът на запасните 
офицери; бяха спечелени терористическите македонски организации и руските 
контрареволюционни войски в България, врангелистите – за нещастие, доведени от 
самото земеделско правителство, за целите на един преврат. 

Неоспоримо доказателство за настъпилите приятелски, дружествени отношения, 
отношения на съюзници, между двете партии в борбата срещу подготвения преврат се 
явява решението на партийния съвет на Комунистическата партия от април 1922 г., в 
което Партията постанови, че тя ще действува съвместно със Земеделския съюз, със 
земеделското правителство, за предотвратяване на какъвто и да бъде преврат от страна 
на реакцията. 

И благотворните последствия от това сътрудничество бяха почувствувани 
веднага. Бяха разгромени врангелистите в България; беше проведен съборът на тъй 
наречените „цвеклопроизводители". насочен против събора на превратаджиите-
блокари, който свърши много печално за политическите лидери на превратаджийски 
партии, които бяха събрали в Търново, за да „прокламират” оттам събарянето на 
земеделското правителство; бяха проведени септемврийските и октомврийски 
грандиозни събори на Комунистическата партия, при които огромни народни маси 
бяха вдигнати под знамето на Комунистическата партия в защита на народните права и 
свободи, против всеки опит за контрареволюционен преврат; проведен беше 
знаменитият референдум за съдене виновниците на катастрофата, при който около 80% 
от гласоподавателите гласуваха за съд над виновниците. При поддръжката на 
Комунистическата партия чрез Народното събрание бяха проведени редица сериозни 
реформи в полза на народните маси. Тогава Стамболийски, обръщайки се към 
буржоазните депутати, произнесе и своите знаменити думи в Народното събрание: 
„Ако трябва да отстъпя властта, то ще я отстъпя не на вас, а на комунистите". 

Но за жалост през 1923 г. отношенията между двете народни организации 
отново се влошиха и изостриха до такава степен, че те насърчиха превратаджиите и 
ускориха извършването на преврата. Политиката на разкол с Комунистическата партия, 
проповядвана и провеждана от реакционната десница в Земеделския съюз и в 
правителството, надделя. Редица министерства паднаха в ръцете на явни агенти на 
превратаджиите. 

Вярно е, че Земеделският съюз пристъпи към организиране на своя въоръжена 
сила, на „оранжева гвардия", в селата, която няколко пъти се мярна пред очите на 
буржоазията. Обаче земеделското правителство систематически пречеше за 
въоръжаването на градовете. Даже органите на земеделското правителство 
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разоръжаваха работниците. А в туй време военната лига, офицерските и подофицерски 
организации явно се въоръжаваха. 

Фактически Комунистическата партия беше обявена едва ли не за враг № 1. 
Аз ще припомня един типичен случай. Струва ми се, през април 1923 г. нашата 

партия беше турила ръка във Варна на едно значително количество оръжие, за да 
въоръжи варненския пролетариат в случай на преврат. Органите на земеделското 
правителство заловиха това оръжие, конфискуваха го и арестуваха и дадоха под съд 
комунистите, които подготвяха отбраната на земеделската власт в случай на един 
преврат. Тъй голямо беше заслепението в известни влиятелни среди в Земеделския 
съюз. 

Имаше без съмнение и истински демократи в Земеделския съюз, които по 
въпроса за въоръжаването стояха на друго становище и помагаха на комунистите да се 
въоръжат. 

Такъв беше случаят в Пловдив, където по съглашение с местния комитет на 
Комунистическата партия градоначалникът нощем снемаше полицейските постове, за 
да даде възможност на комунистическите организации да извършат изземването на 
скрито оръжие за въоръжаване на пловдивския пролетариат. 

След изборите през април 1923 г., когато земеделците станаха напълно 
господари в Народното събрание, където имаше само една дузина опозиционери и една 
дузина и половина комунисти, за жалост земеделските вождове станаха жертва на 
илюзията, че те със своето болшинство в Народното събрание са обезпечили завинаги 
своята власт и са парализирал» един преврат от страна на контрареволюционната 
буржоазия. 

Всъщност, именно в този момент, когато надделяха тези илюзии за 
увековечаване властта на Земеделския съюз, в своите върхове, както и във върховете 
на правителството, Земеделският съюз беше разложен, беше разяден от проникналата в 
неговата среда, реакция, от агентурата на превратаджиите, които комплотираха срещу 
него и срещу народа заедно с реакционната буржоазия. 

И наистина в една нощ с един замах земеделското правителство биде съборено. 
Почти по цялата страна този преврат – говоря за преврата на 9 юни – мина без 

каквато и да било сериозна съпротива от страна на държавната власт, от въоръжената 
сила на държавата. Обаче не тъй безмълвно и без съпротива срещнаха преврата 
народните маси, селските маси, организирани и неорганизирани в Земеделския съюз. 
Идеолозите на преврата от всички категории се опитаха да заблудят света, че народът 
срещнал 9-юнския преврат с ликуване. Всъщност цяла народна България се възмути и 
се вдигна да окаже съпротива срещу фашисткия преврат. Всички, които са имали 
възможност да изучат събитията около 9 юни, знаят, че едва ли имаше село в България, 
което да не трепна пред извършения преврат и да не се изпълни с възмущение и с 
желание да се бори за събарянето на превратаджиите. 

И действително на много места народното негодувание се изля в истински 
революционни движения, бунтове, въоръжени въстания. Аз ви припомням преди 
всичко Плевен, който беше обкръжен от шест хиляди въстанали селяни, и плевенските 
героични работници, които въстанаха и фактически превзеха града. Две обстоятелства 
обаче повлияха фатално върху събитията: селяните отвън се оказаха без оръжие и без 
сериозно ръководство, а комунистическата организация в града, след известната 
телеграма на Централния комитет на Комунистическата партия, прояви колебание и по 
този начин завоюваните позиции от селяни и работници бяха без бой дадени в ръцете 
на превратаджиите. И тогава грозно си отмъсти тържествуващата плутокрация за дните 
и часовете, които тя прекара под смъртен страх да изгуби завинаги своето владичество. 
Повече от 100 комунисти и толкова земеделци бяха осъдени на смърт и на тежки 
наказания. 

В Белослатинска и Оряховска околии народът въстана и фактически стана 
господар на положението. В цялата Карловска околия селяни и работници, ръководени 
от комунистическия депутат Дворянов, въстанаха и принудиха карловските фашисти 
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да капитулират. Но колебанието отгоре внесе смущение в редовете им и въстанието 
беше потушено. Шумен беше обкръжен от 10 хиляди селяни и трябваше да бъде турена 
в действие артилерията от крепостта, която обстрелва околните села, за да застави 
селяните да се върнат по своите домове. Също беше във Варненска околия, 
Провадийска, Харманлийска. Там за един момент нямаше нито помен от фашистката 
власт. Но общите причини, за които споменах, доведоха до разгрома на народното 
въстание. 

Това тежко прегрешение на ръководството на Комунистическата партия е 
изтъквано много пъти и най-остро осъдено. 

Народът се вдигна и в Пазарджишко, където Стамболийски застана начело на 
въстанието. 

Забележително е, че въпреки разкола, който беше създаден между двете 
партийни организации, въпреки взаимните преследвания и нападки, въпреки 
неутралната позиция, на която застана ръководството на Комунистическата партия по 
време на преврата, долу по места масите действуваха съвместно, задружно. Работници 
и селяни, комунисти и земеделци действуваха заедно: бяха избивани, съдени и 
осъждани заедно и емигрираха заедно. Бяха избити Стамболийски, Дупаринов, по-
късно Даскалов и много още други ръководни лица от Земеделския съюз; бяха избити 
Асен Халачев, Цвикев, Саралиев и много други ръководни лица от Комунистическата 
партия. 

Разцеплението и разложението на Земеделския съюз, предателството на 
реакционната десница в Земеделския съюз – ето една много важна причина за неуспеха 
на народната съпротива след 9 юни. Селяните бяха изненадани от преврата. Те не бяха 
предупредени за възможността за един такъв преврат, защото, не зная по какви 
съображения, и земеделските: лидери не вярваха в преврата. 

Не въоръжавайки работниците, земеделското правителство трябваше поне да 
въоръжи селяните. Обаче и селото остана невъоръжено с много малки изключения. По 
такъв начин превратът завари народните маси от градове и села без оръжие. 

Веднага трябва да прибавя, че една твърде важна причина за потушаването на 
народните движения след 9 юни беше колебанието на Централния комитет на 
Комунистическата партия. 

Лозунгът „Партията да чака развитието на събитията с пушки при нозе" внесе 
силен смут в редовете на Комунистическата партия, както в редовете на ония, които 
бяха излезли вече на бой, както в Плевен и много още други места, така и всред ония 
комунисти, които очакваха смелата дума на ръководството на Партията, за да се 
хвърлят в борбата. 

Благодарение именно на тая коренно погрешна позиция, на която застана ЦК на 
Комунистическата партия, в деня на преврата с малки изключения градовете не се 
вдигнаха. Работниците обаче преживяха тия трагични събития със стиснати юмруци. 

Но това, което отличава Комунистическата партия, което е нейно достойнство и 
залог за нейния успех, за нейното постоянно развитие, то е обстоятелството, че тя 
никога не е премълчавала своите грешки, бързо ги е съзнавала, водила е вътрешна 
борба, за да изясни истината, за да почерпи урок за бъдещите борби. Вътре в 
Комунистическата партия грешката ни беше силно разкритикувана и решително 
осъдена. Затова в периода на решителната борба срещу немско-фашистката диктатура 
Комунистическата партия излезе по-единна и по-сплотена като никой друг път. Тя 
издигна и осъществи лозунга за сплотяването на всички здрави национални сили в 
един могъщ Отечествен фронт, който удържа победата на 9 септември. Но трябва да се 
изтъкне, че една вътрешна самокритика не бе проведена в Земеделския съюз. 

Деветоюнските народни възмущения и въстания бяха потушени, но с това 
кризата не бе разрешена. Тържествуващата реакция не можеше да бъде спокойна за 
своето бъдеще, докато срещу нея и начело на масите оставаше една такава мощна 
организация, каквато беше Комунистическата партия. Правителството на Цанков, 
управляващият блок, не можеше и да мисли за нови избори, преди да бъде разгромена 
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Комунистическата партия. Атмосферата наново започна да се сгъстява и всеки 
чувствуваше, че ще настъпят нови взривове. 

Периодът юли–август до Септемврийското въстание е период на едно нагло, 
цинично, брутално настъпление на фашистките банди срещу Комунистическата 
партия. Повсеместен терор, провокации срещу отделните организации, арести, 
побоища, убийства на комунистически дейци, безследни изчезвания – които 
продължиха и по отношение на арестуваните земеделски дейци. 

Но Комунистическата партия и нейният Централен комитет бързо осъзнаха 
смъртната опасност, която заплашваше Партията и заедно с това народните маси. 
Решението на Централния комитет от 5 август свидетелствува, че още в началото на 
август нашата партия, изправяйки своята погрешна девето- юнска линия на 
неутралитет, се ориентира към решителна борба, включително въоръжено въстание, 
срещу фашисткото настъпление, борба за разгром на фашистката власт и установяване 
на работническо-селска демократическа власт. И това не беше само една резолюция. Тя 
беше последвана от цял ред мероприятия, политически, организационни, военно-
технически. Нашата партия подаде братска ръка на Земеделския съюз, на останалото 
ръководство на разгромените земеделци, помогна им да възстановят своите 
организации, предложи им общо действие в организацията на съпротивата срещу 
фашисткото настъпление. И това предложение на Комунистическата партия бе 
посрещнато охотно, братски от страна на Земеделския съюз. Комунистическата партия 
се обърна с предложение за единен фронт в защита на народните права и свободи и 
към Социалдемократическата партия. Единният фронт трябваше да обхване всички 
възможни действителни съюзници на народа в неговата борба – радикали, македонски 
революционери и др. Комунистическата партия поиска да сплоти в един действителен 
блок трудещите се, всички демократически сили срещу настъплението на фашистката 
реакция. 

За жалост от страна на Социалдемократическата партия се получи фактически 
отказ. С македонските революционери се получи известно сближение, но то не беше 
искрено от страна на водачите на Македонската организация, както показа поведението 
на Тодор Александров и на Иван Михайлов през септемврийските дни. 

Септемврийското въстание беше преждевременно обявено. То беше още 
неподготвено. Централният комитет, макар и да имаше решение за решителна борба 
срещу фашисткото настъпление, включително и въоръжено въстание, не би обявил 
въстанието на 23 септември, ако не беше безобразната, наглата провокация на 
фашисткото правителство. 

Независимо от всички безобразия, които извършиха фашистките банди през 
двата летни месеца, на 12 септември полицията зае всички помещения на 
Комунистическата партия и на работническите организации, които вървяха с нея, спря 
всички партийни и работнически вестници, преустанови всякаква дейност на 
Комунистическата партия и на революционното работничество. Арестувани бяха към 
2,000 души ръководни комунистически кадри от градове и села. Правителството 
посегна да арестува всичко, което беше будно, живо в Комунистическата партия, но то 
успя да арестува само 2,000 души, защото по-голямата част от комунистическите 
кадри, които бяха под заплаха да бъдат арестувани, своевременно предупредени, 
успяха да се укрият или забягнаха в горите. По такъв начин и Централният комитет 
чрез съответни мерки се запази жив и здрав. С изключение на другаря Кабакчиев, 
който по една случайност се оказа там, където не трябваше да бъде, и затуй бе 
арестуван, всички останали членове на Централния комитет останаха укрити през 
цялата септемврийска криза. 

Какво трябваше да направи Централният комитет при създаденото положение? 
Вече на някои места работници и селяни, по решение на местните организации, 
въстанаха спонтанно, без да чакат заповед отгоре. Имаше вече въстания в Мъглиж, 
Лесичево и др. места. Централният комитет на Комунистическата партия беше 
поставен пред едно много сериозно, отговорно и тежко решение. Имаше в неговата 
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среда хора, които казваха: „Ураганът ще мине". Обаче голямото болшинство от 
Централния комитет, както това се вижда от резолюцията, взета на 20 септември 1923 
г., застана на становището, че връщане не може да има, че единственият правилен път 
може да бъде само обявяване, макар още недостатъчно подготвено, на всеобщо 
въоръжено въстание. Ако Комунистическата партия не беше взела това отговорно 
решение, жертвите нямаше да бъдат по-малки, арестуванията и убийствата може би 
щяха да бъдат и по-многочислени, но народното движение в България щеше да бъде 
лишено от едно авторитетно ръководство като Комунистическата партия, понеже тя 
щеше да бъде опозорена, и след разгрома на Земеделския съюз и Комунистическата 
партия нашият народ щеше да остане за дълги години във фашисткото робство, 
обезверен и неспособен да се организира и да се издигне на сериозна борба за събаряне 
на фашистката диктатура. 

Можеше ли Септемврийското въстание и при такива условия да победи? Да, 
можеше да победи. Един компетентен военен, който е изучавал събитията и знае до 
подробности обстоятелствата през време на Септемврийското въстание, в разговор 
откровено ми каза: „Правителството се намери в много голямо затруднение от това 
въстание. Правителството в оня момент не разполагаше с достатъчно надеждни 
въоръжени сили и ако въстанието беше обхванало цялата страна, правителството щеше 
да бъде принудено да разпокъса своите сили по градове и села и тогава вашето 
въстание можеше да победи." Известно е, че в хода на събитията неведнаж паника е 
обхващала фашисткото правителство при известни успехи на въстанията в някои 
пунктове на страната. 

Въстанието беше обявено в съюз със Земеделския съюз. И навсякъде, във всички 
места, работници и земеделци, комунисти и земеделци действуваха съвместно. 
Развяваха се всред въстаническите дружини и червени комунистически знамена, и 
оранжеви земеделски знамена. Образуваха се военно-революционни комитети за 
ръководство на въстанието, съставени от комунисти и земеделци. В състава на главния 
военно- революционен комитет, който трябваше да ръководи въстанието в цялата 
страна, беше предвидено участието на двама представители на Земеделския съюз. 
Очевидно, ако въстанието беше успяло да се разгърне по-нататък, то този тъй 
попълнен главен военно-революционен комитет щеше да бъде на своя пост. 

В името на какво беше обявено това въстание? 
Правителственият печат, както и този на съюзниците на правителството, в 

стремлението си да компрометира въстанието твърдеше наляво и надясно, че то било 
обявено в името на съветската власт, за установяване на съветско управление. Разбира 
се, това беше лъжа и клевета. Ние, комунистите, имахме голяма почит и уважение към 
съветската власт. Ние бихме желали такава да бъде установена и в България. Обаче 
ръководството на въстанието, нашият Централен комитет беше достатъчно 
реалистичен, достатъчно болшевишки, за да прецени историческия момент и да 
определи на въстанието такава цел, каквато политически, практически беше 
осъществима и за което беше в състояние да мобилизира най-голям брой работници, 
селяни и антифашисти по цялата страна за събаряне на фашистката диктатура. Затова 
именно целта на въстанието беше събаряне на фашистката диктатура и установяване на 
работническо- селско демократическо правителство. 

Това въстание, както и местните народни въстания след 9 юни, още не е 
намерило своите старателни историци, които да съберат всички данни и да възстановят 
всички ходове на борбата. То не е намерило и достатъчно литератори и художници, 
които да опишат и изобразят величието на героизма, който проявиха българските 
работници и селяни, вдигайки се на въоръжена борба срещу една отвратителна, човеко-
ненавистническа, мерзка фашистка диктатура. А наистина, въстаналият народ прояви 
необикновен героизъм, самоотверженост, безстрашие пред смъртта. И както знаете, 
десетки хиляди от тях загинаха в борбата, станаха жертва на фашисткото зверство. 

Какво беше отношението на политическите партии и към Септемврийското 
въстание? 
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Колкото се отнася до Цанков и Русев, тая фашистка банда, работата е ясна. Те 
предприеха своята чудовищна провокация, след като образуваха тъй наречения 
„Демократически сговор", в който се обединиха всички буржоазни партии, с 
изключение на Социалдемократическата партия – собствено, на една част от нея, не на 
цялата – и на Народнолибералната партия, които останаха вън от „Демократическия 
сговор", но в коалиция с фашисткото правителство. 

Демократическият сговор беше главният подстрекател и организатор на 
настъплението срещу Комунистическата партия. Вестник „Мир" и всички други органи 
на правителствената фашистка коалиция открито пишеха, че не можело да има мир и 
сигурност в страната, ако не бъдели разгромени комунистите. Трябва, пишеше във в. 
„Мир" неговият редактор, народнякът Борис Вазов, да бъдат ударени комунистите, 
преди още те да са се подготвили. Трябва да ги нападнем, преди да са завършили 
своите приготовления. 

Не оставаха назад в подстрекаването срещу комунистите и пастуховци и 
чешмеджиевци в „Епоха" и „Народ". За нашите другари-съюзници от 
Социалдемократическата партия е необходимо да бъде съвършено ясно това минало, 
защото яснотата по тоя въпрос е от колосално значение за борбата, която ние днес 
водим съвместно срещу враговете на народната власт. „Народ" от 24 септември, т. е. 
веднага след обявяването на Септемврийското въстание, писа: „Ние има да благодарим 
на предвидливостта на вътрешното и военното министерство, които предпазиха 
страната от грозящата я болшевишка напаст. Ние трябва да подкрепим правителството 
да продължи решителното си действие в потушаването на комунистическото 
злодеяние." А на 2 октомври пак „Народ" пише: „Ние участвуваме в правителствената 
коалиция не като наемници, а като съюзници и желаем да бъдем третирани с всичките 
права на съюзника. Комунистите си заслужиха едно жестоко наказание и си го 
получиха." 

Колкото се отнася до ролята на пастуховци като съюзници на правителството 
Цанков–Буров, ето как я характеризираше в. „Мир" от 16 октомври: „Широките 
социалисти – пише в. „Мир" – не се стесняват да признаят, че тяхното участие в 
управлението на страната имало за външния свят значението на етикет, който трябвало 
постоянно да се изтъква, за да не подозрели известни кръгове в странство, че сме 
имали реакционно правителство, или, както писа в. „Таймс", прикрита военна 
диктатура. Нека в това отношение – прибавяше „Мир"– да бъдем добри политици и да 
не се отказваме да си служим с етикети, които могат в известни среди и при известни 
обстоятелства да минат на добра цена на международния пазар." Това е изключително 
важно да се знае днес и да се помни от всеки социалдемократ. 

Така народняшките влъхви, фашистки лисици и зверове оценяваха услугите, 
които им правиха пастуховци, като дадоха под наем своята партия и се съгласиха 
нейното название да бъде поставено на знамето на фашисткия преврат и на фашистката 
диктатура. 

Кои са причините за поражението на Септемврийското въстание и какви са 
поуките, които ние извлякохме и днес трябва да извлечем от това голямо народно 
събитие. 

Главна причина за поражението на Септемврийското въстание беше, че ние, 
понеже не бяхме подготвени, не успяхме да вдигнем въстанието в цялата страна. 
Въстанието се ограничи само в част от нашата територия, в част от нашите околии и 
окръзи. Ако можехме да го направим повсеместно, а това беше напълно възможно – 
ако имахме на разположение поне още един месец време, то ние щяхме да разпокъсаме 
въоръжените сили на правителството и да му нанесем в определени важни пунктове 
такива удари, които да определят окончателния изход на въстанието в наша полза. 

От решаващо значение беше, че ние не можахме да вдигнем големите градове, 
за което оказа голямо влияние фактът, че нашето работничество разполагаше с много 
малко оръжие, и особено обявеният от ЦК на КП неутралитет. 
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Нашата работа всред армията беше недостатъчна и през време на въстанието ние 
не съумяхме да привлечем на наша страна някои войскови части. Войнишката маса в 
огромното си мнозинство се състоеше от селяни и от работници. Тези работници и 
селяни във войнишки шинели ненавиждаха фашистката диктатура. Те бяха готови да 
поддържат въстанието, да минат на негова страна, но затова беше необходим похват, 
съответно отношение, умение на комунистите да се сближат с войниците, да направят 
възможно тяхното откъсване от военната дисциплина и прехода им към въстанието, 
както това правеха болшевиките през време на Октомврийското въстание. 

Придобивките и поуките на Септемврийското въстание са големи и твърде 
ценни, въпреки поражението, толкова повече че тези поуки и придобивки са получени 
с цената на реки от народна кръв. 

Първата и най-ценна поука и придобивка, това е осъществяването в жестока 
кървава борба на съюза между основните сили на народната демокрация – работници и 
селяни. 

След толкова междуособни борби, ожесточени нападки и открити стълкновения 
работници и селяни в своята маса и чрез своите организации се намериха обединени в 
братски съюз за съвместна борба срещу фашистката диктатура. 

Това беше едно голямо събитие от решаващо значение за хода на историята на 
българския народ. Тоя съюз, около който се групираха и другите демократически 
слоеве на нашия народ, всички здрави национални прогресивни сили, във вид вече на 
Отечествен фронт, удържа славната победа на 9 септември 1944 г. Тоя съюз е и 
главната опора на народната власт, на нашата Народна република. Докато тоя съюз 
съществува – а ние трябва да го пазим като зеницата на окото си от всякакви врагове, 
явни и тайни, които по разни начини се опитват да го подкопаят,, да го разбият и 
унищожат, – нашата власт ще бъде непоклатима и никакви попълзновения на 
реакцията отвътре и отвън не са страшни. 

Втора важна поука и придобивка от събитията през 1923 г., това е 
разпръсването, разбиването на дребнобуржоазната илюзия, с която се хранеха някои 
земеделски вождове, за самостоятелна селска власт. 

Опитът на България в това отношение има и международно значение. Нашият 
опит послужи и на революционното движение в другите страни. Ако в известни страни 
имаше земеделски съюзи и организации, чиито водители подхранваха у селяните 
именно тази идея, че понеже те са болшинство в народа, то властта трябва да бъде 
селска власт, след деветоюнското поражение тия илюзии бяха разпръснати както у нас, 
така и в други страни. Земеделските маси, нека кажем сега и земеделските 
организации, дойдоха до убеждението, че самостоятелна селска власт, даже ако тя би 
била за един момент осъществена – както беше осъществена у нас за един момент, – тя 
не може да се удържи; тя ще бъде разгромена от първия щурм на буржоазната 
контрареволюция – това и станал у нас. 

Българският народ скъпо заплати парламентските илюзии на земеделското 
правителство, което вярваше, че като има голямо болшинство в Народното събрание, 
то вече неговата власт и народното управление са осигурени. С Народно събрание се 
управлява, но властта се пази и осигурява само от реални и организирани обществени и 
политически сили. 

Вярно е, че земеделското правителство пристъпи към организиране на селската 
оранжева гвардия. Но то изпусна изпредвид едно много важно и съществено 
обстоятелство. То изпусна изпредвид това, че главните сили на реакцията бяха 
концентрирани в градовете и че на тях може да даде отпор само организираният и 
въоръжен пролетариат. 

Селските маси образуваха и образуват естествения и многохиляден резерв на 
пролетарския авангард. Със своята намеса и със своето масово участие в борбата тези 
маси осигуряват завинаги общата победа на работниците и селяните. Ако софийският 
пролетариат, пролетариатът от големите градове беше въоръжен преди юни 1923 г., то 
превратът сигурно щеше да бъде осуетен. Разбира се, при условие, че 
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Комунистическата партия не щеше да пази неутралитет. Крепко организираният 
промишлен пролетариат и сега е най-важната обществена и политическа опора на 
народната власт. 

Друга важна поука от събитията от 1923 г. е съзнанието, че е абсолютно 
необходимо армията или поне част от нея да бъде спечелена от революционните 
антифашистки организации и привлечена на страната на тяхното въстание срещу 
фашистката диктатура. Само така може да успее борбата на народа или да бъде 
осигурена народната власт. 

Макар войнишката маса да бе предимно селска, земеделското правителство не 
можа да привлече на своя страна офицерството, което мина почти изцяло на страната 
на реакцията и завлече със себе си, по силата на казармената дисциплина, и войниците. 
Комунистическата партия вършеше една значителна антимилитаристическа работа, но 
не съумя през време на Септемврийското въстание да привлече изцяло на своя страна 
поне една част от войската. 

Благодарение на поуката от 1923 г. Отечественият фронт съумя да разложи 
войската като инструмент на реакцията и на фашизма, още преди 9 септември да 
подготви цели войскови части и да я привлече в щурма срещу немско-фашистката 
диктатура. Отечественофронтовската власт призна политическите права на войниците 
и офицерите, но заедно с това организира и политическото възпитание на армията в 
народен демократичен дух. Тя проведе и очистването на армията от непоправимите 
реакционни фашистки елементи и пристъпи към подготовката на нови, млади, 
надеждни офицерски кадри из средата на народа, на демокрацията. Така Отечественият 
фронт осигури завинаги армията като верен страж на народните свободи и на 
независимостта на нашата родина. Именно затуй всички опити на реакцията да се 
създадат в армията конспиративни организации Се разбиха в прах. Армията не може 
вече да бъде инструмент за реакционни преврати и противонародни попълзновения. 

Четвърта поука от събитията през 1923 г. е необходимостта от здрава, крепка 
организация и от наличното уреждане на единно, неподкупно и твърдо ръководство на 
народните движения и борби. 

Работническата партия в пламъка на тежки борби, съпроводени с успехи и с 
поражения, се закали като ръководител на трудещите се. Работническата партия е била 
винаги с народа – и при успехи, и при поражения. Тя е дала най-много и най-скъпи 
жертви за делото на народа. Нейната сила произтича от връзките й с народа, от 
безграничното доверие, с което тя се ползува сред народа. След всяко поражение тя 
бързо се съвземаше и ставаше още по-силна. Затуй работническата партия е 
непобедима. 

От бурното, драматическо минало на нашия народ и от неговата нова история 
има да почерпят уроци и всички останали наши братски партии от Отечествения 
фронт. 

Отечественият фронт е нашата обща организация, която удържа победа на 9 
септември и ръководи съдбините на нашата родина. С доверието, което народът й дава, 
Работническата партия играе ръководна роля в Отечествения фронт. Тя играе 
ръководна роля и в правителството. И това е естествено. Това е в интерес и на целия 
народ за създаването на една действително крепка, непобедима власт, това е в интерес 
на нашата Народна република. 

Тази нейна ръководна роля е напълно заслужена. Вождът на Работническата 
партия, др. Георги Димитров, днес е общопризнат вожд на Отечествения фронт и на 
целия български народ. Под неговото мъдро ръководство народната власт направи 
крупни завоевания, под неговото твърдо и мъдро ръководство нашият народ върви 
смело към светли бъднини. 

Вечна слава на падналите борци срещу реакцията и фашизма. 
Бодрост и здраве на живите септемврийци, за да продължат делото на 

Септември, да защищават свободата и независимостта на народа и да изградят напълно 
нашата Народна република. 
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Да живее демократическият и свободолюбив български народ! 
Да живее вождът на българския народ, другарят Георги Димитров! 

 
Доклад на тържественото събрание в кинотеатър „Д. Благоев" 

 по случай 24-та годишнина па Септемврийското въстание. 
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СЕПТЕМВРИЙСКОТО ВЪСТАНИЕ ПРЕЗ 1923г. 
 

Вълко Червенков 
 

На 23 септември 1923 г. нашата страна беше разтърсена от въоръжено народно 
въстание против настъпващия варварски фашизъм. Начело на това въстание стоеше 
Българската комунистическа партия (тесни социалисти) в единодействие с оцелелите 
по места борчески ръководители и дейци на Българския земеделски народен съюз. 

Най-масово беше въстанието в Северозападна България, гдето то беше 
ръководено от др. др. Георги Димитров и Васил Коларов. Тук въстанието започна през 
нощта на 23 септември. Вече към сутринта в значителна част от селата на 
Фердинандско, Ломско и Берковско властта премина в ръцете на работническо-
селските комитети. Организирани в отреди и ръководени от комунисти и земеделци, 
селяните се насочиха към градовете. Сутринта рано на 23 септември беше превзет от 
въстаниците Фердинанд. Една част от врачанския гарнизон с картечници и едно оръдие 
успява да завземе отново града. Въстаниците се оттеглят, но следобед, заедно с 
пристигналите от Лопушна, Соточино и други села въстанически дружини, атакуват 
града и го превземат. Част от войниците се присъединяват към въстаниците. В града се 
настанява Революционният комитет – ръководството на въстанието, в състава на което, 
освен комунисти, влизаха и двама представители на БЗНС. 

В резултат на въоръжените боеве, вечерта на 23 септември въстаниците бяха 
вече завладели цяла Берковска околия (без гр. Берковица), Фердинандска околия, 
Ломска околия (без гр. Лом, обсаден от тях) и частично – Оряховска, Белослатинска и 
Врачанска околия. В ръцете на въстаниците попаднаха до този момент около 2,000 
пушки, 5 картечници и едно артилерийско оръдие. Революционният комитет хвърли 
всички сили, за да овладее градовете Враца и Берковица. С червени и оранжеви 
знамена въстаниците се насочиха към гр. Враца. Града те обаче не можаха да атакуват. 
Един от въстаническите отреди беше настигнат от силна правителствена войскова част 
и настъпващите към гр. Враца въстанически отреди се връщат назад, за да му се 
притекат на помощ. Произлиза ожесточен бой при гара Бойчиновци, гдето 
правителствената войскова част бива съкрушително разбита. В ръцете на въстаниците 
попадат още 400 пушки, 5 картечници, 2 артилерийски оръдия и няколко вагона с 
боеприпаси. Боевете при гара Бойчиновци се ръководеха от др. Гаврил Генов. Двете 
въстанически дружини – от др. др. Георги Дамянов и Георги Русинов. В същото време 
въстаническият отред, ръководен от др. Замфир Попов, завзема с бой гарата на гр. 
Берковица. Стават улични боеве. Особено упорит бе боят при гарата. След завземането 
на гр. Берковица част от въстаниците се отправят към Петрохан, а друга част – към 
Враца. 

След тридневни упорити боеве въстаниците овладяват почти целия Врачански 
окръг. Но гр. Враца си оставаше под властта на фашистите. Въстаническите отреди в 
последвалите два-три дни безуспешно се опитваха да го превземат. 

Трябва да се каже, че врачанският гарнизон не беше много надежден за 
правителството. Към Враца от север се приближаваха Белослатинският и Кнежанският 
отред, ръководени от др. др. Георги Михайлов и Фердинанд Козовски. Откъм 
Берковица – също въстанически отред. При гара Мездра се концентрира значителна 
група въстаници. Обаче бавността, недостатъчната решителност и грешките, допуснати 
от въстаниците, дават възможност на врага да спечели време н да прехвърли от София 
и Шумен нови, добре въоръжени военни части и да ги насочи срещу въстаниците. Така 
например, въстаниците спират на почивка при Криводол, вместо с всички сили, 
въпреки голямата умора, да бързат да влязат в града. Белослатинският и Кнежанският 
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отред неочаквано, вместо да бързат да влязат във Враца, се връщат назад към гара 
Бойчиновци, без да влязат в бой с правителствените части. 

Мездренските въстаници бездействат. Групата, която е трябвало да разруши 
железопътната линия от София за Враца – нищо не предприема. При Криводол става 
сражение. Въстаниците дават значителни жертви, но биват разбити. От София 
прииждат все нови правителствени войскови части. В неравен бой с превъзхождащите 
правителствени сили въстаниците към 28-29 септември бяха разбити. 

Трябва да отбележим значителния размер на въстанието в Ломско, гдето 
въстаниците контролираха по-голямата част от град Лом и заеха част от него, но гдето 
враговете се забарикадираха в казармите и се удържаха в тях, докато от Видин 
пристигна артилерия, и въстанието в Лом беше смазано. В Ломско се прослави 
въстаническият отред на легендарния поп Андрей от Медковец, който успя да разбие 
при Брусарци изпратените срещу него части. Със своето артилерийско оръдие поп 
Андрей води бой с врага между Мало Марчево и Медковец до 27 септември, след което 
и неговият отред беше разбит и пръснат, а сам поп Андрей – заловен и обесен от 
фашистките бандити. 

Подобно развитие въстанието получи и в другите райони на страната. В Мъглиж 
и Голямо Дряново въстанието избухна още преди определената за въстанието дата. 
След тях, също недочаквайки тази дата, въстанаха Стара Загора и Нова Загора. 
Въстаниците в Стара Загора, с помощта на някои селски отреди, атакуват казармите и 
някои други обекти в града. Убийството на ръководителя на въстанието, др. Доню 
Пехливанов, разколебава въстаниците и тяхната борба не се увенчава с успех. В Нова 
Загора въстаниците, начело с др. Петко Енев, овладяват града и в течение на няколко 
дни водят бой с числено превъзхождащите сили на врага. Въстанието обхвана много 
села в Пазарджишко, Ихтиманско, Долнобанско. Повеждат се ожесточени боеве за 
Пазарджик и Саранбей, но безуспешно. За кратко време бяха завзети Ихтиман, 
Костенец баня, железопътната линия – прекъсната. 

В Разложко въстаниците с помощта на войници завладяват казармата и пленяват 
офицерите. Обаче, вместо да се насочат веднага към Неврокоп и Горна Джумая, те 
остават в Разлог и, узнавайки, че въстанието в другите места е потушено, слагат оръжие 
и се предават на автономистката организация. 

Отделни въстанически прояви имаше и в други места на страната. 
Навсякъде, гдето Комунистическата партия и Земеделският съюз призоваха 

народа на бой срещу фашизма – народът въстана. И навсякъде, гдето народът въстана, 
комунистите и земеделците вървяха в братско единение – рамо до рамо те отиваха на 
смърт в името на освобождението на страната от фашизма. В създаваните на места 
органи на новата демократическа власт влизаха представители на Комунистическата 
партия и БЗНС. В това отношение революционните комитети на Септемврийското 
въстание от 1923 г. са предтечи на комитетите на Отечествения фронт. 
Непродължителността на въстанието и неговият неуспех не дадоха възможност на тези 
органи на новата демократична власт да разгърнат що-годе широка дейност. 
 

ІІ 
 
Главната слабост на въстанието беше тази, че най-големите стопански, военни и 

работнически центрове, като София, Пловдив, Плевен, Русе, Горна Оряховица, Шумен, 
Варна, Бургас, не въстанаха. Това обстоятелство и доведе до поражение на въстанието. 
Фашисткото правителство на Цанков положи всички усилия, за да смаже въстанието. 

Главната причина за поражението на въстанието трябва да се счита 
обстоятелството, че, отивайки на въстание, Комунистическата партия не беше 
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преодоляла вътре в себе си погрешната деветоюнска тактическа линия, не беше 
осъзнала напълно и докрай – отгоре до долу и отдолу до горе – деветоюнската грешка, 
не беше направила докрай своите изводи от тази погрешна тактика, и поради това, не 
можа да бъде установен достатъчно силен работническо-селски съюз в борбата срещу 
фашизма. 

Освен това, започвайки въстанието, заставайки начело на него, нашата партия 
допусна вече в хода на въстанието редица грешки и слабости. Най-благоприятният 
момент за смазване на фашизма – 9 юни – беше пропуснат вследствие грешките на 
БЗНС и неговото правителство тогава, а така също и вследствие погрешната тактика на 
ЦК на БКП. Но въпреки това, през септември въстанието можеше да успее, ако не бяха 
проявени тези редица слабости и грешки. 

Отсъстваше ефикасно и твърдо единно ръководство на въстанието за цялата 
страна. А това отсъствие обуслови и отсъствие на едновременни и повсеместни 
действия, обуслови нерешителност и несъгласуваност в настъплението. 

Отбраната е смърт за всяко въстание. Веднъж започнато въстанието, трябва да се 
върви докрай, да се действа с всичката решителност и безусловно да се настъпва. Това 
не достигаше на Септемврийското въстание в 1923 г. След овладяването на по-
големите пунктове – градове, села – трябваше незабавно да се разширява въстанието, 
без да се очаква заповед, да не се бездейства под предлог, че не е известен общият план 
на въстанието. Пасивността на редица работнически центрове не може да се обяснява с 
инертността на работниците, а само с опортюнизма на местните ръководители. 
Започвайки въстанието, трябваше да се води физическа борба за армията. Само 
пропагандата не е достатъчна, Опитът на Септемврийското въстание показа, че 
войската преминава на страната на въстаналите или слага оръжие най-често след боя. 
Не са единични случаите в хода на Септемврийското въстание, когато въстаниците 
обсаждаха казармите и чакаха да се предадат обсадените, вместо да щурмуват 
казармите. Типичен е примерът в Лом. 

Сериозна слабост на Септемврийското въстание беше отсъствието на 
партизанското движение като съставна част на това въстание. Комуникациите на врага 
не се подхвърляха на систематическо разрушение и унищожение. Мнозина 
ръководители на въстанието наивно мислеха тогава, че тези комуникации не бива да се 
унищожават, понеже ще ни бъдат необходими за нас самите вече като победители . . . 
Факт е, че на 24 септември, на втория ден от въстанието във Врачанския окръг, 
пристигнаха правителствени военни части от Шумен по железопътната линия; на 25 
септември също така пристигнаха войнишки влакове против въстаниците. Ясно е, че 
разрушението на един мост или на един тунел, или на железопътната линия би 
задържало за известно време движението на значителни вражески сили за борба срещу 
въстаниците, а в борбата за Враца, например, това забавяне беше от решаващо 
значение. 

Много грешки и слабости бяха допуснати и при съставяне и провеждане 
плановете на въстанието на места, особено при избора на обектите, на пунктовете за 
съсредоточаване на главните сили и при овладяване на решаващите обекти. Вместо да 
съсредоточават въстаническите сили срещу главните обекти, допущаше се тогава 
раздробяване на силите срещу второстепенни обекти. Това даваше възможност на 
правителствените войски да съберат силите си и да минат в настъпление. 

Много грешки бяха допуснати във връзка със сигналите за началото на общите 
действия. Изучавайки Септемврийското въстание, ние се натъкваме на такива факти, че 
въстаниците много често не са забелязвали или не са чували сигналите, защото в 
повечето случаи това са били или огньове, или изстрели. Въстанието на редица места 
поради това не се е започвало в срок, другарите неправилно са разполагали своите 
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сили, а това даваше големи възможности на врага. Например, както предават, в 
Казанлък за начало на общото вдигане като сигнал е трябвало да послужи угасването 
на електрическата светлина. Обаче другарите забравили, че след един или два часа през 
нощта в Казанлък електрическата светлина изобщо се прекратява. Покойният другар 
Гаврил Генов, непосредственият ръководител на въстанието във Врачанския окръг, 
който твърде подробно изучаваше опита на Септемврийското въстание, казваше, че 
най-сигурното средство за определяне срока на действието си остава часовникът. 

Най-тежки грешки бяха колебанията и бездействието, след като вече беше 
започнало въстанието, след неговото обявяване. Имаше много случаи, когато 
ръководителите на редица отреди, например в Старозагорския окръг, в Петричко, още 
след първия неуспех започнаха да бездействат. Споменах вече за Лом, гдето в течение 
на четири-пет дни пет хиляди въстаници обсаждаха казармата, чакаха да се предадат 
обсадените, вместо да поведат физическа борба с войниците. В някои места, например 
във Видинския окръг, известни ръководители изоставиха своите бойни отреди без 
ръководство, като ги напуснаха. Някои добре въоръжени отреди във Врачанския окръг, 
както свидетелства др. Гаврил Генов, през всичкото време блуждаеха по окръга и 
„търсеха" противника, но, разбира се, „търсеха" го там, гдето го нямаше. С една дума, 
не бяха приети решителни мерки, за да се предотвратят колебанията, бездействието; не 
бяха приети сурови мерки против дезорганизаторски прояви в средата на въстаниците. 

Опитът на Септемврийското въстание показа колко важна е правилната 
политическа работа в средата на въстаналите и между населението през време на 
въстанието, за да се поддържа моралното състояние на въстаниците, тяхната 
устойчивост. В тази посока през време на Септемврийското въстание бяха проявени 
много слабости. Само във Врачанския окръг беше проведена известна политическа 
работа; там бяха издадени четири-пет позива, а когато настроението всред въстаниците 
започна явно да пада, бяха свикани събрания на партийния актив във всички отреди. 

Не може да не се признае като слабост също така и обстоятелството, че 
ръководителите на въстанието не използваха бляскавата победа при гара Бойчиновци, 
за да повдигнат духа на въстаниците. 

В своята знаменита лайпцигска реч др. Георги Димитров посочи основните 
причини за поражението на Септемврийското въстание: 
 

„Съжалявам – каза тогава др. Георги Димитров, – че аз и моята партия не 
бяхме тогава още истински болшевики. Поради това ние не можахме успешно да 
организираме и да проведем това историческо народно въстание начело с 
пролетариата. 

Нашата недостатъчно болшевишка организация, политика и тактика, 
липсата на революционен опит и особено нашата опортюнистическа, така наречена 
неутрална позиция на 9 юни през време на военно-фашисткия преврат значително 
помогнаха на българските народни убийци и палачи, на узурпаторите на държавната 
власт при потушаване въстанието на масите." 
 

Др. Георги Димитров посочи като една от сериозните причини за поражението 
на Септемврийското въстание опортюнистическата позиция на Централния комитет на 
Българската комунистическа партия на 9 юни. Пасивността и нерешителността 
проявени от редица партийни звена през време на въстанието, съставляват пък главната 
причина за неизпълнение на плана за едновременно и повсеместно въстание. В своята 
статия по случай 22-годишнината на Септемврийското въстание др. Георги Димитров 
изтъкна главните причини за неговото поражение. Той пише: 
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„Най-важната причина за поражението се състои в това, че тогава, като 
резултат на фаталните грешки на Комунистическата партия и Земеделския съюз, не 
бе установен крепък съюз между работниците и селяните в борбата против 
фашисткото правителство на палача Цанков. Втората важна причина беше тази, че 
въстаниците не успяха да привлекат на своя страна болшинството от армията, 
която именно бе използвана от Цанков за потушаване на народното въстание. 
Третата причина трябва да се търси в съществуващото тогава разделение между 
народните маси и значителна част от българската интелигенция." 
 

Озверелите фашистки банди на Цанков празнуваха победа. Над 20,000 жени, 
мъже, юноши бяха разстреляни или избесени. Населението беше подхвърлено на 
безчинства от страна на фашистките варвари. Но техните сметки да унищожат 
Комунистическата партия и да отклонят трудещите се маси в града и селото от 
антифашисткия път бяха провалени. Тяхната победа беше пирова победа. 20,000 
загинали български работници, селяни, занаятчии, интелигенти – това беше онази 
пропаст между народа и българския фашизъм, която нищо не бе в състояние да 
запълни. 
 

ІІІ 
 
Септемврийското въстание беше сериозен опит на нашия народ да се разправи с 

фашизма още в неговия зародиш и да нанесе окончателен удар върху надигащата глава 
германска агентура. То беше несъмнено висша проява на демократическото движение 
на масите против фашизма. От самото начало въоръженото въстание против 
фашистките заговорници се замисляше като народно въстание с участието на всички 
противофашистки сили, с цел да бъдат възстановени отнетите от фашизма 
демократически права и свободи и създадено ново, демократическо правителство върху 
антифашистка основа. От самото начало на въстанието Българската комунистическа 
партия считаше БЗНС като свой главен съюзник в борбата против фашизма. Боевият 
съюз между тези две партии през Септемврийското въстание придоби плът и кръв. 
В името на какво отиваха на въстание против фашизма българските работници и 
селяни? Преди всичко, въстанието целеше да събори от власт правителството на 
Цанков. Фашизмът трябваше да бъде разгромен и създадено работническо-селско 
правителство. Такъв беше основният лозунг на въстанието. Работническо-селското 
правителство, в името на което беше подето въстанието, се замисляше като 
правителство демократическо, антифашистко, с участието на представители на всички 
действителни демократически сили в страната. За тая цел ЦК на БКП се обърна с 
предложение за единно действие към БЗНС, към БРСДП, към Радикалната партия, към 
Македонската организация. На нейното предложение тогава се отзова обаче само 
БЗНС. Платформата на работническо-селското правителство, предложена от БКП(т.с.), 
не оставяше никакво съмнение за неговия демократически характер. Тази платформа 
предвиждаше тогава прехвърляне на тежестите по мирните договори върху тия, които 
водиха двете катастрофални войни; тя предвиждаше облекчение на данъчното бреме за 
работниците, бедните и средни селяни, ограничение на експлоатацията на масите от 
страна на крупния лихварски и банков капитал чрез създаване на държавен кредит за 
малоимотните селяни, за занаятчиите, чрез развитието на кооперациите, въвеждане на 
държавен монопол върху външната търговия, оземляване на безземлените и 
малоземлени селяни. Платформата предвиждаше също така редица мероприятия за 
подобрение материалното положение на трудещите се. Политическите искания на 
платформата се заключаваха в пълното възстановяване и разширение на 
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демократическите права и свободи на народа: пълна свобода на организацията, словото, 
печата, събранията; разоръжение и разтуряне на всички фашистки организации; 
въоръжение на работниците и селяните за защита на демократическия ред от 
фашистките заговорници; даване избирателни права на жените и т. н. 

В областта на външната политика платформата предвиждаше дружески 
отношения със Съветския Съюз и подчертаваше искането на мир с всички народи. 

Ето в името на какво през септември 1923 година Българската комунистическа 
партия (тесни социалисти), заедно с оцелелите от разгрома на 9 юни борчески 
земеделски сили, вдигна народа на борба за събаряне фашисткото правителство на 
Цанков. Няма съмнение, че посочената платформа на въстанието изцяло съвпадаше с 
интересите и въжделенията на широките народни маси в страната. И тези маси бяха 
готови да се борят за осъществяването на тази платформа. Ето защо другарите Георги 
Димитров и Васил Коларов бяха прави, когато в обръщението си към българския народ 
след поражението на въстанието решително отхвърлиха клеветите, че през 
Септемврийското въстание борбата се водила уж за осъществяването на съветска власт. 
В това обръщение се казва: 
 

„Борбата не бе за установяване на диктатура и за въдворяване съветска власт 
в България, както умишлено лъже днешното правителство, а такава против 
вилнеещата военна диктатура за едно широко демократическо правителство, излязло 
из средата на огромното мнозинство на българския народ – неговата трудеща се 
част. И там, гдето въстаналият народ взема властта в ръцете си, никъде не бе 
установена съветска власт, както заблуждава правителството, а бидоха уредени 
само общи революционни комитети на работническо селското правителство." 
 

ІV 
 
Въстанието не успя. На власт остана фашисткото правителство на Цанков. Но 

въпросът за властта, въпреки това, не беше решен. Поражението на Септемврийското 
въстание не означаваше консолидация на фашистката власт. Това поражение не 
отстраняваше, а, наопаки, още повече задълбочаваше и изостряше кризата в страната. 
Фашизмът не получи опора в масите. Той се оказа пред пропаст, която го отделяше 
завинаги от народа. За това свидетелстваха неустойчивостта, раздорите и 
разцепленията в 9-юнския лагер след Септемврийското въстание. Започна се 
повсеместна диференциация в буржоазните и дребнобуржоазните партии, от една 
страна, и, от друга – укрепване на антифашисткия, демократически лагер. Народните 
маси бързо се оправиха след поражението през септември. Въстанието откри нова 
перспектива, даде ново направление на целия последващ ход на политическото и 
обществено развитие у нас. Комунистическата партия излезе от въстанието монолитна, 
уверена; при поддръжката на работническите маси и трудещите се тя изгони от своите 
редове ликвидаторите и бързо преодоля тяхната противосептемврийска политика. Тя 
мъжки се зае да изгради своята нелегална организация. Тя се учеше да ръководи 
борбата на трудещите се в условията на дълбока нелегалност. Тя се оказа единствената 
партия, способна да поведе масите на решителен бой срещу фашизма. Ето защо тя се 
оказа и единствената партия, която излезе от въстанието единна, още по-закалена, с 
още по-възраснал авторитет пред народа. Тя направи решителна стъпка в своята 
болшевизация. Сближението между Комунистическата партия и Земеделския съюз 
тръгна смело напред. Завоюваното и циментирано с кръвта на хиляди синове и дъщери 
на народа бойно единство на работниците, селяните, занаятчиите, служащите и 
народната интелигенция получи по-нататъшно успешно практическо приложение и 
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развитие, което намери своя израз в съглашението на Комунистическата партия и 
левицата на Земеделския съюз за единни действия против фашизма, включително до 
организацията и провеждането на ново въоръжено въстание за събаряне на фашисткото 
правителство. То намери израз в единодействието на Комунистическата партия със 
занаятчиите, с редица масови безпартийни организации в образуването на 
общограждански и общоселски комитети в борбата за непосредствените искания на 
различни слоеве от народа. Бойното единство на народа в борбата против фашизма 
намери също така отражение в установяване единството между комунистите и левицата 
в тогавашното македонско национално движение. 

Това беше първата сериозна школа за мобилизация на масите в условията на 
фашисткия терор и безправие, първата сериозна школа на съчетание нелегалните с 
легалните методи и форми на борба. По такъв начин основното завоевание на 
Септемврийското въстание за трудещите се маси, за всички антифашисти, за всички 
истински патриоти, за всички честни българи се заключава преди всичко в 
осъществяването на боевия съюз на работниците, селяните, занаятчиите, служащите, 
народната интелигенция, братското единение между Комунистическата партия и 
Земеделския съюз. 

Можем с пълно основание да кажем, че основите на дълбоките антифашистки 
традиции на народните маси в нашата страна, които сега свето пази и продължава 
Отечественият фронт, бяха твърдо заложени именно от Септемврийското въстание през 
1923 година.  
 

V 
 

Нашият народ в лицето на своите демократически организации, които 
съставляват сега Отечествения фронт, съумя да отчете главните поуки от 
Септемврийското въстание. Българската комунистическа партия извлече до дъно 
горчивите уроци на миналото и вложи всичките си усилия, за да укрепи боевия съюз на 
работниците и селяните, да подпомогне сближението и сплотяването на всички 
действително демократически сили на нашия народ в борбата за ликвидация на 
фашизма и изграждане на нова България. 

В Българския земеделски народен съюз борческите антифашистки елементи 
също така извлякоха голямата поука за необходимостта от тясна дружба между селяни 
и работници, между БЗНС и Българската работническа (комунистическа) партия. Ние 
можем с удовлетворение да констатираме, че поуките от миналото намериха израз и в 
растящия процес на антифашисткото преориентиране в средата на нашето войнство и в 
средата на интелигенцията. 
 

„По такъв начин истинските български патриоти, научени от горчивия опит 
на миналото, съумяха да използват най-важните поуки от Септемврийското 
въстание, за да обединят предните сили на работническата класа, селячеството, 
армията и народната интелигенция. Така беше създаден в процеса на продължител на 
работа и борба спасителният Отечествен фронт, беше разгърнато славното 
въстаническо движение и осигурена, при поддръжката на настъпващата братска 
Червена армия против германските орди, историческата победа на антифашисткото 
народно въстание на 9 септември 1944 година." (Г. Димитров). 
 

Обилно пролятата през септември 1923 година и в последвалите месеци народна 
кръв не отиде напразно. Скъпите народни жертви, дадени през 1923–1925 година в 
борбата срещу настъпващия фашизъм, пред светлата памет на които ние дълбоко се 
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покланяме, ярко осветиха пътя на неизбежната бъдеща победа над варварския 
фашизъм. Без Септемврийското въстание от 1923 година и неговите поуки, не биха 
били възможни нито създаването на Отечествения фронт, нито тържеството на 
антифашисткото освободително народно въстание на 9 септември 1944 година. 
 

„Истинско достойно честване на героическото Септемврийско въстание, с 
което всички ние, нашата партия и целият трудещ се български народ се гордеем с 
право, означава днес мобилизиране на всички истински народнодемократически, 
прогресивни сили под знамето на Отечествения фронт, против разколниците на 
патриотическото единство на народа, против враговете на съюза между 
работниците и селяните – здравия гръбнак на това единство, против всички онези, 
които се стремят да отворят отново вратите за възвръщане към проклетото 
фашистко минало; означава мобилизиране на всички здрави сили на нацията за 
довеждане до победен край великото дело на 9 септември 1944 година – 
изграждането на свободна, демократична и мощна България с осигурена национална 
независимост и държавен суверенитет." (Г. Димитров). 
 

Статията е публикувана за пръв път в списание „Съвременник”, кн.17-18, 1945г. 
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ДВАТА СЕПТЕМВРИ 
 

Вълко Червенков 
 

Първият сериозен опит на нашия народ да унищожи фашизма и германската 
агентура още в момента на неговото възникване, беше, несъмнено, славното 
Септемврийско въстание от 1923 година. Народните маси в България дадоха на 
настъпващия варварски фашизъм решителен бой с оръжие в ръка. И макар въстанието 
срещу фашизма тогава да не сполучи и да беше потопено в кърви, то обуслови 
особеностите на историческото развитие у нас през последвалите две десетилетия, 
които се характеризираха с наличието на една с нищо незапьлнима пропаст между 
народните маси и временно възтържествувалия фашизъм, с непрекращаваща се и все 
по-растяща, въпреки всички жертви, борба на народните маси против фашизма, която 
неминуемо трябваше да доведе и която, наистина, доведе на 9 септември 1944 г. до 
събарянето на фашизма от власт и неговото унищожаване. По такъв начин между двата 
септември – в 1923 и в 1944 г. – съществува пряка връзка: единият септември води към 
другия. Единият започна борбата за събаряне на фашизма, другият победоносно я 
завърши. По силата на много причини и обстоятелства, оказаха се потребни двадесет и 
една година, трябваше да се пролее още нова и нова кръв, демократическите и 
родолюбиви сили на нашия народ трябваше да понесат големи страдания и 
изпитанието да видят нашата страна превърната в мушия на хитлеристките разбойници 
и държавата ни – в техен помагач, за да победи смело издигнатото през септември 
1923г. антифашистко народно знаме и да бъде фашизмът съборен от власт и смазан. 

Тайната за това, че фашизмът не можа да получи в България що-годе сериозна 
масова база, да измами и привлече на своя страна за що-годе продължително време 
значителни народни маси, лежи в Септемврийското въстание от 1923 година, в този 
забележителен факт, че народните маси у нас се биха с оръжие в ръка срещу фашизма. 
Голямата историческа заслуга за този факт принадлежи, преди всичко, на Българската 
комунистическа партия. 

Тайната за това, че истинските демократически сили на нашия народ можаха 
най-после да преодолеят всички пречки и предразсъдъци и да обединят своите усилия в 
името на върховните и жизнени национални интереси на България и на целия наш 
народ, да изградят спасителния Отечествен фронт, с помощта на който да избавят 
родината от трета гибелна катастрофа и твърдо да насочат нейния кораб към светли и 
честити бъднини – тайната за това лежи в отчитането на поуките от Септемврийското 
въстание 1923 г., отчитането на забележителния факт, че тогава работниците и 
селяните, комунистите и земеделците с кръвта си туриха основите и циментираха своя 
боеви съюз – душата, силата на патриотичното единство на народа ни. 

Главната поука от Септемврийското въстание в 1923 г. е тази, че боевият съюз 
между работниците и селяните, земеделците и комунистите не беше тогава още 
достатъчен и че той трябва да се укрепва с всички сили и да се пази като зеницата на 
очите. Отечественият фронт е живото олицетворение на тази вече извлечена на дело 
поука и на грижата за по-нататъшното укрепване на работническо-селския боен съюз 
като гръбнак на боевия съюз на всички здрави и демократични сили в нашата страна. 

Тайната за това, че на 9 септември 1944 година нашият народ и въстаническите 
дружини и отреди на Отечествения фронт бяха рамо до рамо с патриотите от армията, 
че в огъня на борбата срещу германските завоеватели и фашизма народ и армия се 
сляха в едно неразривно единство – лежи пак в отчитането на опита на 
Септемврийското въстание от 1923 година, което с цената на толкова скъпи жертви и с 
поражението си нагледно показа невъзможността за народа да победи в борбата срещу 
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фашизма без единодействието между него и патриотите от армията, без привличането 
на страната на народа на мнозинството от армията. 

В основите на 9 септември 1944 година и на блестящата победа на Отечествения 
фронт лежат примерът, опитът и поуките на Септемврийското въстание от 1923 година, 
и затова ние сега имаме дълга ясно да ги отбележим. 

Повече от две десетилетия продължава борбата между истинската българска 
демокрация и фашизма, между народа и противонародния режим. В течение на тези две 
десетилетия народноосвободителното движение познаваше моменти на приливи и на 
отливи, на успехи и неуспехи, то даде извънредно много и свидни жертви, но то не 
отстъпи, не преви врат,, не коленичи, не се остави да бъде заблудено или парализирано, 
то съумя в изпитанията и в борбата срещу чуждите агенти и фашистката тирания да 
сплоти здраво своите сили, да намери отдавна търсената и изстрадана от него форма на 
бойното обединение на тези сили в лицето на Отечествения фронт и, в края на 
краищата, да победи. Започналата през 1923 година открита борба на народните маси 
срещу фашизма завърши през септември 1944 година с пълна победа. 

Тази победа не би била възможна, ако не бяха добре извлечени от народните 
организации и, преди всичко, от Българската комунистическа партия и Българския 
земеделски народен съюз уроците от положителния и отрицателен опит на 
Септемврийското въстание от 1923 год. 

Слава на живите ръководители, дейци и участници в героичното Септемврийско 
въстание от 1923 година! 

Поклон пред светлата памет на падналите през време на въстанието герои – 
комунисти, земеделци и безпартийни, – храбри пионери на Отечествения фронт! 

Да живее деветосептемврийската антифашистка победа на народа! 
Всички честни и истински българи – дружно на работа и борба за укрепване на 

Отечествения фронт, на великите завоевания на 9 септември 1944 година, за защита на 
националната независимост и суверенитета на България – против разколниците и 
рушителите на народното антифашистко и патриотично единство! 
 

в. „Раб. дело" бр. 313 от 22 септември 1945 г. 
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