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Уводно слово
Уважаеми другарки и другари, дами и господа,
Изминаха 80 години от началото на гражданската война в Испания. Антифашистката война на испанския народ през периода 1936-1939 г. се превърна в най-висшата степен на революционния процес, започнал в 1931 г. със събарянето на средновековната монархия и установяването на парламентарнодемократична република.
Започващата революция даде надежда на испанския народ за радикална промяна на обществено-политическо и икономическо развитие на страната.
Тя даде решителен отпор срещу надигналата се контрареволюция, която искаше да върне стария режим на господство на едрите земевладелци и финансовата олигархия и роди правителството на антифашисткия народен фронт.
Контрареволюционният военно-фашистки метеж от 18 юли 1936 г. сложи
началото на войната, която откри нова страница в историята на човечеството в
борбата на силите на демокрацията и социализма срещу надигащия се фашизъм, който готвеше нова световна война.
Испанската гражданска война е епоха в световния революционен процес,
който черпеше поуки от нея и днес тя е източник за размисъл, за оценки за
действия.
Днешната научна конференция, организирана от Български антифашистки съюз, Център за стратегически изследвания „Александър Лилов”, Център за
исторически и политологически изследвания, фондация „Устойчиво развитие на
България”, Международна фондация „Георги Димитров”, Партия на българските
комунисти и Форум „България – Русия” е първата конференция в нашата страна, която ще обсъди историята и поуките от Испанската гражданска война.
Убедени сме, че с днешния си прочит форумът ще намери и покаже необходимите поуки и за нашата борба за свободна, демократична, независима,
правова и социална държава, за създаване на истински активно гражданско
общество, което да поеме в свои ръце историческия си път на развитие.
От името на организаторите откривам научно-теоретическата конференция „Испанската гражданско война – историческа памет, поуки и съвременни
реалности”.
Пожелавам успех на конференцията!
Симеон Игнатов – председател на УС на БАС
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ИСТОРИЧЕСКИ И
ТЕОРЕТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ

6

ИСПАНСКАТА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА (1936–1939 Г.) –
ИДЕОЛОГИЧЕСКА БИТКА ПО ПЪТЯ КЪМ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
Искра Баева
Испанската гражданска война, чиято 80-годишнина отбелязваме днес, е необикновено историческо събитие. На пръв поглед тя изглежда като класическа
гражданска война, сиреч дълбок вътрешнополитически конфликт между две значителни части на испанското общество, разделени от вижданията си за миналото и за бъдещето, както и по перспективите за развитието на страната1. Но този
вътрешен конфликт още в първите дни на преврата бързо надхвърля границите
на Испания и на нейните колониални владения, оказва се по-мащабен, въвлича
по един или друг начин водещите световни сили от онова време, както и първата
световна организация, създадена през 1919 г. да защитава мира – Обществото
на народите. Вътрешното противопоставяне между легитимните леви и демократични сили (Испанската република), от една страна, и опиталите се силово да ги
свалят десни, консервативни, монархически и профашистки (военните метежници), от друга, превръща Испанската гражданска война в първи глобален въоръжен сблъсък между двете водещи идеологии за онова време – социално-интернационално-революционната и националистическо-фашистката. И не е случайно, че конфликтът се разгаря по време на подготовката на нацисткия Трети райх
за война за световно господство, както и това, че почти веднага след края на
Гражданската война в Испания (март 1939 г.) започва най-голямото военно противоборство на европейската и световната арена (септември 1939 г.).
Борбата в Испания по време на Испанската гражданска война, в Европа и в
света по време на Втората световна война се води докрай, тя е битка на живот и
смърт, но изходът от двете събития е различен. В първия побеждават недемократичните, а във втория демократичните сили, но в победата на Антихитлеристката коалиция през 1945 г. можем да видим отгласа и от поражението на левите
сили в Испания през 1939 г., горчивият опит от онова поражение играе немалка
роля за последвалата победа. Цената, обаче, е огромна – тя се изразява в живота на половин милион испанци и интербригадисти, стотици хиляди са прокудени,
а разрушенията и моралната покруса са неизчислими.
Как започва конфликтът? На 17 юли 1936 г. по радиото с думите „Над Испания
небето е чисто” е даден знакът за начало на военния метеж на испанските генерали срещу избраното пет месеца по-рано републиканско правителство на На7

родния фронт, опитало се да изгради „демократичната република на трудещите се от всички класи”. Тази дата става пресечна точка на два паралелни процеса в Европа. Първият се изразява в оформянето на нова европейска дипломатическа ос между Третия райх на Адолф Хитлер и консервативна Великобритания,
една политика, получила по-късно популярното наименование „умиротворяване
на агресора”. Докато съдържанието на втория е в борбата за смяна на тактиката
на комунистическата левица: водещият до момента лозунг „класа срещу класа” да
бъде заменен от новия – за „народни антифашистки фронтове”.
Първият процес започва по време на Женевската конференция по разоръжаване, когато британците дават разрешение на Германия да възстанови редовната си армия, последвано от Англо-германското морско споразумение от 18 юни
1936 г., с което британското правителство отново едностранно позволява на Третия райх да заобиколи военноморските ограничения от Версайския договор и да
изгради флот, равен на френския, както и да започне да строи подводен флот,
което е категорично забранено от мирния договор. Така Великобритания помага
на Германия да се завърне сред великите сили и Хитлер може да започне подготовката за военен реванш2.
Стимул за втория процес става възходът на нацистите в Германия през
1932 г., заемането на канцлерския пост от Хитлер на 30 януари 1933 г. и установяването на нацистка диктатура, пряк свидетел на което става Георги Димитров
и дори го изпитва на свой гръб по време на Лайпцигския процес. Изводите, които
прави Димитров, след като е оправдан и заминава за Москва, преобръщат стратегията на комунистическото движение3. На Седмия конгрес на Коминтерна през
лятото на 1935 г. Димитров обосновава необходимостта от единство на всички леви и центристки сили, за да бъде предотвратен възходът на фашизма и националсоциализма4. Така, вместо да се борят срещу всички, комунистите се обръщат
към всички без крайната десница, за да създадат народни антифашистки фронтове. Още през следващата, 1936 г. новата тактика дава резултат – народните
фронтове в Испания (16 февруари) и Франция (март–април) печелят парламентарните избори. Сближаването между социалисти и комунисти в Испания е приветствано на 16 ноември 1935 г. от Георги Димитров с послание до социалистите:
„Извънредно много се радвам, че вие, съзнателните испански пролетарии, социалисти и комунисти, сериозно се заемате с осъществяването на великата
задача за обединението на работническата класа и всички трудещи се за бор8

ба против фашизма, войната и настъплението на капитала.”5 Така изразява
надеждите си, че няма да се повторят победите на Хитлер от 1932–1933 година.
Но ефективността на новата тактика на комунистите веднага е усетена от
основния идеологически противник и още през есента на 1936 г., на 25 ноември,
е подписан Антикоминтерновският пакт. В него не само е очертана необходимостта от борба срещу Комунистическия интернационал, но е заявено, че профашистките страни имат правото „да препоръчат на всяка трета държава, на която вътрешната сигурност е заплашена от подривната работа на Комунистическия интернационал, да приеме отбранителни мерки в духа на настоящото съглашение или да се присъедини към него”6. С други думи – Третият
райх, Италия и Япония си присвояват правото да се намесват във вътрешните
работи на други държави, ако тяхното развитие не им хареса. Това по същество
легитимира всяка интервенция.
Така се оформят двата противопоставящи се лагера в Европа – профашисткият в лицето на Италия на Бенито Мусолини и Германия на Адолф Хитлер и левият, олицетворяван от народнофронтовските Испания и Франция, подкрепени
от Съветския съюз в общата борба срещу европейското настъпление на фашизма. В рамките на това противопоставяне се вписва военният метеж срещу испанското републиканско правителство. Тук искам да обърна внимание върху прилагателните ляво и републиканско, защото втората испанска република е много
млада – обявена е едва през 1931 г. и има много противници в армията, църковните и консервативните кръгове, а правителствената левица е пъстра – като се
започне от комунистите и анархистите и се стигне до умерените републиканци.
Тези обстоятелства правят подкрепата за правителството особено силна, наситена с много страст, докато консервативната страна се отличава с голямото желание за реванш, за унищожаване на всички социални промени, извършени в Испания след Априлската революция от 1931 година.
Искам да предложа едно сравнение, което прави метежа на испанската десница по-понятен за българите. През 1923 г. българските десни решават, че по
демократичен, сиреч по парламентарен, път не могат да си върнат властта, и се
обръщат към военния преврат. През 1936 г. безсилието на испанската десница я
кара да предпочете военния преврат, вместо да се бори за гласовете на испанците. Разликата е, че през 1936 г. съществува изключително благоприятна международна конюнктура за силови действия на десницата. Създадената през 1933
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г. Испанска фаланга се ориентира към италианския фашизъм7, което съвпада с
основната външнополитическа цел на фашистка Италия – да превърне Средиземно море в „италианско езеро”. В тази фашистка стратегия Испания попада в
сферата на влияние на Италия, но за целта Испания трябва да бъде консервативна, а не лява Испания на Народния фронт. За европейския фашизъм победата на Народния фронт в Испания и започналите обществени преобразувания
правят военния метеж не само приемливо, но и единственото средство за прекъсване на този път и за овладяване на Пиренеите.
Традиционно най-бързият и сигурен начин за насилствено вземане на властта
винаги е бил военният преврат. Когато армията се обърне срещу правителството,
то е обречено, тъй като няма друга сила, на която да се опре. Точно това се случва при двата преврата в България между двете световни войни на 9 юни 1923 и на
19 май 1934 г., както и при другите преврати на Балканите и т.н. Този модел не се
оказва сполучлив, когато испанските висши военни (Емилио Мола, Франсиско
Франко), оглавени от ген. Хосе Санхурхо, вдигат оръжие срещу републиканското
правителство, независимо че по-голямата част от армията следва призива за преврат – 100 от 145-те хиляди военни в Мароко, Кадис, Сарагоса, Севиля и Бургос.
Но армейските части в Мадрид, Барселона, Билбао и Валенсия остават верни на
републиката. Основната причина испанското правителство да не падне веднага се
крие в това, че Народният фронт започва реформи, най-важната от които е аграрната8 – земята на аристокрацията и на църквата се предава във владение на селяните. Затова испанският народ отговаря на военния преврат с мобилизация на
привържениците на правителството и създаване на нова национална армия. Найнеочаквано се оказва, че превратът е изправен пред неуспех на полуострова: военните овладяват колониите, но не и същинска Испания. Този неуспех трансформира военния преврат в метеж, обаче предизвиква намесата на външни сили, които до голяма степен стоят зад него. Започва Испанската гражданска война, придобила чертите на европейска и световна гражданска война на левите сили срещу
фашистките режими.
Как изглежда външната намеса в Испанската гражданска война?
Метежниците на практика се провалят, затова се налага веднага да им се
окаже външна помощ – вследствие на логистичната подкрепа на Германия и
Португалия метежническите военни части в Африка са прехвърлени в континентална Испания, за да продължат действията си.
10

Най-значителната външна намеса е германската. За нацистка Германия испанският конфликт става важен елемент от подготовката за бъдещата голяма
война. Само няколко дни след началото на метежа, когато става ясно, че той може да се провали, Хитлер изпраща в помощ на метежниците голяма военна и военновъздушна помощ с най-модерна техника – легиона „Кондор”, формално съставен от доброволци заради опасението, че Германия преждевременно може да
бъде въвлечена в мащабна война, за която през 1936 г. още не е готова. Германската помощ за прехвърляне на войските на ген. Франко в Испания е неоценима
и спасителна, защото е осъществена през първите критични месеци на конфликта. Символ на унищожителната сила на модерната техника става бомбардирането на испанския град Герника на 26 април 1937 г., станало световноизвестно благодарение на силно въздействащото огромно платно на Пабло Пикасо. Може би
най-отблъскващият елемент от намесата на Третия райх в Испанската гражданска война е превръщането на страната в опитно бойно поле за изпробване на новите германски оръжия – самолетите „Щука” и „Юнкерс-52”, подводниците, новата танкова тактика и т.н. Общият брой на германските военни, воюващи в Испания, е 16 хиляди9.
За значението на Испанската гражданска война за Третия райх говорят и думите на Хитлер, казани на 19 ноември 1937 г. на британския политик лорд Едуард
Халифакс: „Единствената катастрофа е болшевизмът. Всичко останало може
да се уреди... Ако положението в Източна Азия и Испания се уреди, много неща
ще се разрешат може би по-лесно.”10 И получава любезно съгласие от събеседника си.
След молбата на ген. Франко в Испанската гражданска война се включва и
италианският дуче Мусолини. Италианският флот осигурява морската доминация
на метежниците. Италия снабдява армията на ген. Франко с 10 000 картечници,
800 оръдия, 660 самолета, 150 танка, 240 000 пушки. Най-значима е пряката италианска намеса, достигаща внушителния брой от 50 хил. войници11.
Португалия на диктатора Антониу Салазар също симпатизира на метежниците и им оказва незабавна, макар и неафиширана помощ. Освен снабдяването с
боеприпаси и логистичната помощ в Испанската гражданската война полуофициално като доброволци участват и 20 хил. португалски войници. На страната на
метежниците на идейна основа в сраженията се включват представители и на
други европейски държави – британци, румънци от Желязната гвардия, около
11

600 ирландски католици12.
Много по-различно изглежда подкрепата за законно избраното испанско правителство на Народния фронт. Единствените чуждестранни бойци, които се сражават
на страната на републиканците, са от Интернационалните бригади, превърнали се
във феномен на световната солидарност. От Европа и от цял свят преди всичко комунисти, но и много други леви и радикално мислещи хора откликват на призива да
се защити Испания. Пристигат около 40 хил. души от 53 страни, за да се сражават по
испанските бойни полета13. В прощалното си слово при изпращането на интербригадистите от Испания на 29 октомври 1938 г. Долорес Ибарури-Пасионария ги определя по следния начин: „Комунисти, социалисти, анархисти, републиканци, мъже от
разни цветове, от различни идеологии, от противоположни религии, но всички
любящи дълбоко свободата и справедливостта, дойдоха да ни предложат своята
помощ безусловно.”14 Най-многобройните групи интербригадисти пристигат от Австрия (5 хиляди), от Италия (3500), Съветския съюз (хиляда), Великобритания (хиляда,
въпреки че правителството криминализира участието в Гражданската война), Полша
(хиляда), Югославия (хиляда), Унгария (хиляда), Канада (хиляда), Румъния (500),
Ирландия (145). Германските доброволци създават батальон „Ернст Телман”, италианските – „Гарибалди”, а американските – бригада „Ейбрахам Линкълн”.
Данните за интербригадистите, сравнени с помощниците на метежниците от
същите страни, показват, че Гражданската война в Испания е съпроводена от
дълбоко гражданско разделение в повечето европейски държави, което прави
Испанската гражданска война наистина общоевропейска.
Испанското правителство се оказва силно затруднено и от позицията на Обществото на народите, което приема политиката на ненамеса в Испанската гражданска война, третирайки конфликта като изцяло вътрешен (какъвто всъщност не
е след намесата на Германия, Италия и Португалия). Комитетът за ненамеса в испанските работи към ОН започва работа на 9 септември 1936 г. в Лондон със задачата да не допусне прерастването на испанския конфликт в общоевропейска
война. Вместо това обаче, той прави невъзможно снабдяването на испанската републиканска армия с оръжие и боеприпаси, докато по никакъв начин не възпрепятства възможностите на метежниците да получават военна помощ. Това принуждава Съветския съюз да разкритикува на 23 октомври 1936 г. дейността на Комитета
с мотива, че, вместо да съдейства за прекратяване на Гражданската война, той
дава възможност на редица страни да снабдяват метежниците „с оръжие, една от
12

участничките в съглашението – Португалия, се превърна в главна база за
снабдяване на метежниците, а законното правителство на Испания на дело се
бойкотира, като му се отнема всяка възможност да купува оръжие вън от Испания за защита на испанския народ”15. След което съветският представител
Иван Майский обявява, че Съветският съюз повече не се смята обвързан с дейността на Комитета. Това развързва ръцете на Съветския съюз да започне да
оказва помощ за правителството на Народния фронт, но са изпуснати първите решителни месеци.
Съветският съюз подпомага неофициално испанските републиканци, но не и
с военни части, както правят Италия, Германия и Португалия. За трите години на
Гражданската война съветската помощ за Испания се състои в доставката на
между 634 и 806 самолета, между 331 и 362 танка, между 1034 и 1895 оръдия. За
разлика от германското оръжие, част от съветското е остаряло, въпреки че републиканците получават и модерно. Другата форма на съветска помощ са военните съветници – около две-три хиляди. Лесно е да се забележи, че тази помощ
е несравнимо по-малка от помощта за метежниците. Испанското правителство е
подпомогнато още от Мексико и Франция, където правителствата са на народни
фронтове, но и тази помощ не може да бъде достатъчно ефективна – мексиканската заради голямото разстояние, а френската заради противодействието на
местните политически фактори и заради страха на правителството на Народния
фронт Франция да не бъде въвлечена в нежелана война.
Още през ноември 1936 г. българският комунист и ръководител на Комунистическия интернационал Георги Димитров казва по повод на сраженията в Испанската гражданска война: „Фашизмът носи ликвидиране на всички демократически завоевания на народите, установяване царството на мракобесието
и унищожаване на културата, расови безсмислици и проповед на омраза към
хората с цел за разпалване на завоевателна война.”16 Няма как от позицията на
отминалото време да не оценим колко вярна е била тази оценка, прозвучала като предсказание.
След продължили три години ожесточени и кръвопролитни сражения испанското правителство е победено и над Испания за десетилетия пада сянката на
франкистката диктатура. Поражението на републиканците в Испания не е само
тяхно, а и на цялата европейска и световна левица. Но поражението носи и много
поуки, помогнали на левите сили в следващото голямо противопоставяне, започ13

нало само няколко месеца след края на Испанската гражданска война – Втората
световна война. В нея опитът, придобит от сраженията в Испания, се оказва полезен. Поуките от поражението карат Съветския съюз не само да модернизира своята армия, но и веднага след германската агресия от 22 юни 1941 г. да си припомни
и да върне към живот идеята от Испанската гражданска война за широка коалиция
на всички политически сили и социални слоеве, които са против фашистите и националсоциалистите. Малко по-късно е приета и разработената отново върху опита от Испанската гражданска война идея на Георги Димитров за народна демокрация17. Това е наследството на опита за социална революция, реализиран от испанското републиканско правителство в трудните условия на Гражданската война.
И ако трябва да завърша с по-съществен извод, той ще бъде следният: Испанската гражданска война е първата проява на голямото идеологическо противопоставяне между лявата идеология на комунизма и крайнодясната на фашизма и националсоциализма. Тя завършва с победа на десните, но левите получават важни уроци, които им помагат да победят във Втората световна война. Натрупан е важен опит от социални реформи; проверена е тактиката на широки народни антифашистки фронтове и е утвърдена новата форма на умерени леви реформи, наречени народна демокрация. Това е днешното наследство от събитията
отпреди 80 години.
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БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ В ЗАЩИТАТА НА ИСПАНСКАТА РЕПУБЛИКА
Емилия Лазарова
Навършват се 80 години от началото на Гражданската война в Испания. Над 600 са българите, взели в нея доброволно участие в подкрепа на испанския народ, на испанската революция и на първия яростен опит да се спре настъплението на фашизма още в 30-те години на ХХ век.
В бурните, революционни, драматични години на ХХ век събитията в Испания през 30-те години са особено значими и знакови за Европа и за света. Те са
прелюдия и генерална репетиция на Втората световна война. Днес тези събития са предупреждение за човечеството.
Кървавата драма в Испания започва на 18 юли 1936 г., събота, точно в един
часа на обяд, когато нелегална радиостанция предава: „Над Испания небето е чисто”. Това не е метеорологичен бюлетин, а паролата за въоръжен преврат срещу
Републиката. Предизвикателството е добре разбрано от съветското ръководство,
което веднага заявява: „Делото на Испанската република е дело на цялото прогресивно човечество. Съветският съюз ще подкрепи Испанската демократична република с всички сили и средства.”1 Така Гражданската война в Испания прераства в
морален и идеологически сблъсък с планетарен мащаб. Тя се превръща във въпрос на интернационална солидарност с правото за самозащита на един народ; и
тази солидарност е проява на висш морал в международните отношения, жест на
безкористна приятелска помощ в решителната съпротива срещу настъплението на
фашизма.
Още в началото става ясно, че испанският народ се нуждае главно от оръжие и военни кадри, тъй като почти цялата испанска армия и въоръжението й
са в ръцете на метежниците.
Според оценката на световноизвестни специалисти „Франко сам, само със
собствени средства, не е в състояние да наложи господството си в Испания”.
Затова още в първите дни след преврата той получава мощна политическа,
военна и морална подкрепа. Хитлер е в ужас от установяването и съществуването на втори идеологически и социален център (след СССР). Затова хитлеристка Германия незабавно изпраща танкове, опитни летци с ята военни са16

молети, а Бенито Мусолини отправя кораби от военноморския флот, редовни
войскови съединения и артилерия. В своя поход към Мадрид Франко не разчита само на своите 90 хиляди войници. Неговата основна ударна сила са 50
хил. германски войници, 150 хил. италиански войници (голяма част от тях доброволци), 15 хил. войници от редовната португалска армия, както и няколко
хиляди наемници от чуждестранния легион. Те са въоръжени с най-модерни
танкове, самолети, бронирани автомобили, артилерия, автоматични оръжия и
други.
В подкрепа на Испанската република, на нейните социални и политически
завоевания се включват 35 хиляди интербригадисти от 54 страни. За тях това е
не само политически акт, а и морален дълг, стремеж към справедливост и въпрос на чест и човешка съпричастност.
До събитията през юли 1936 г. съветското ръководство смята, че републиканското правителство на Испания ще се справи със собствени сили с метежниците. Още през 1932 г., по решение на Съветския съюз и Коминтерна, по поръчение на Г. Димитров, в Испания пристига забележителният деец – българинът
Стоян Минев (с псевдоним Морено), заедно с двама военни инструктори. Решението на Коминтерна е те да са в помощ само чрез Испанската комунистическа
партия, без да се намесват в работата на партията и на Републиката2.
През лятото на 1936 г. по дипломатически път новият тогава съветски дипломат в Испания Марсел Розенберг предава информация, че Германия и Италия не
само оказват материална и военна помощ, а и изпращат значителни контингенти
от свои военнослужещи. От 18 септември 1936 г. е решението на съветското правителство, а впоследствие и на ръководството на Коминтерна, за решителна помощ на Испанската република. Призивът за международна солидарност с борещия се испански народ се разгръща през октомври и ноември 1936 г. В цял свят
народите се обявяват срещу фашистката военна интервенция в Испания, израз
на което първоначално са хиляди събрания, митинги, протести, телеграми, петиции и манифестации. Светът разбира, че испанският народ се бори с невиждан
героизъм не само за своята свобода, а и за мира в света; че ако германско-италианската агресия не бъде спряна, тя ще предизвика световна война.
Българският народ се е сблъскал с лицето и същността на фашизма още
през 1923 г. и затова така решително оказва всестранна морално-политическа и
материална помощ на Испанската република. Трудовите хора и лявата интели17

генция на България добре разбират характера на събитията и са на страната на
съпротивляващия се испански народ. През лятото на 1936 г. нелегалният печатен орган на БКП „Работнически вестник” редовно информира и призовава за
подкрепа на демократична Испания в борбата й против фашизма чрез събиране
на средства, протестни акции и демонстрации, телеграми и писма. Каузата е обща – „В защита на мира и против войната!”. В България по това време трибуна в
защита на антифашистка Испания са и 17 легални вестника и списания, които излизат под ръководството на БКП. Така на българската общественост й става известно, че българското царско правителство на Георги Кьосеиванов е във връзка
с франкистите, а и че то прекъсва търговските връзки с Испанската република;
че забранява износа за Испания на оръжие, муниции и други военни средства; че
забранява заминаването на доброволци за републиканска Испания; че въвежда
цензура на съобщенията от и за Испания; а в известния Лондонски комитет за
ненамеса практически подкрепя държавите агресори – Германия и Италия, макар и официално, под натиска на обществеността, да признава режима на Франко не през ноември 1936 г., а през март 1939 г.3.
В резултат на призивите и създадената организация в България се събират
и изпращат по нелегални канали парични средства, дрехи, лекарства, хранителни продукти. Истинската солидарност на българския народ се проявява и с
включването на 501 доблестни синове на България в редовете на испанската
републиканска армия, въпреки правителствената забрана и мерките на българските власти срещу отпътуването им. Това са дейци, ръководители, участници
в Септемврийското въстание или техни потомци, участници в партизанските чети в България в периода 1924–1925 г. или в последвалите борби срещу политическите режими в България, младежи с антифашистки и революционни идеи за
промяна на обществото – комунисти, анархисти, социалдемократи, леви земеделци. Тези българи добре познават събитията в България през 1923 г. и случващото се в Европа след това. Те са убедени, че антифашисткият фронт е общ,
защото навсякъде противникът е един и същ; еднакъв е дългът на всички и борбата е една, независимо от границите и географията. Това са хора с различни
професии, образование и стаж в революционните борби. В мнозинството си те
са изпитани и доказали се дейци с голям практически опит в изграждането на
нелегални организации и в участието в масови акции и преминали през ужаса и
жестокостта на реакционните режими. Много от интербригадистите са активни
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членове на партията и на Комсомола, включително и членове на централните
ръководства – Владо Тричков, Благой Иванов, Райко Дамянов, Димо Дичев, Август Попов, Рубен Аврамов, Спас Георгиев, Коста Пенев... Те вярват, че в тези
трудни и бурни времена „...за да бъдеш патриот на своето отечество, трябва да
си и интернационалист”. В средата на 30-те години на ХХ век, по думите на интербригадиста Кирил Видински, „Испания бе темата на човечеството. Испания
бе любима, магическа дума. Тя бе паролата, по която разпознавахме хората, тя
бе разделила света на два лагера... В лешоядите беше силата на стоманата,
революцията се бранеше със стиснат юмрук и вяра.”4
Освен българите интербригадисти от пределите на България, в защита на
Испанската република се включват и над 100 българи от политическата емиграция в Съветския съюз. Те са хора с богати, респектиращи политически и революционни биографии. Мнозинството от тях са с тежки присъди по ЗЗД, осъдени за
революционна, антифашистка дейност. За тях емиграцията в СССР е спасение
на живота им. Почти всички в Съветския съюз се образоват допълнително (инженери, лекари – инж. Делчо Наплатанов, синовете на Васил Коларов: инж. Никола
Коларов и д-р Петър Коларов), а много от тях имат и отлична военна подготовка,
получена в най-престижните военни академии на СССР и по време на всеотдайното служене в редовете на Съветската армия, включително и като командири и
преподаватели – полк. Цвятко Радойнов (полк. Радионов), полк. Фердинанд Козовски (полк. Петров), Захари Захариев, Петър Панчевски, Симеон Славов (капитан Рак), Иван Винаров, Кирил Видински, Иван Изворски (капитан Кремаков), Стефан Палазов, Полина Недялкова, както и летците Никола Ватов, Кирил Кирилов и
много други отлични военни специалисти, за които няма тайни във военната тактика и стратегия. Тяхната братска помощ допринася за изграждането на боеспособни републикански пехотни, танкови, артилерийски и въздушни войски. Голяма
част от българите интербригадисти, които са политемигранти в СССР, през
1941 г. стават известни – като подводничарите и парашутистите, които под общото ръководство на полк. Цвятко Радойнов (Радионов) се отправят към родната
земя за решителната битка срещу фашизма. Друга, немалка група българи пристигат в Испания от други европейски страни, където са политически емигранти.
Сред тях е и Тодор Ангелов, дошъл от Белгия, където активно участва в борбите
на белгийските трудещи се.
Една част от българите (военните специалисти на служба в Съветската ар19

мия), които се отправят към Испания, са изпратени от съветските власти като
военни специалисти и военни съветници. Военните специалисти на СССР в Испания са общо 3000 човека. От тях загиват 158. Не всички от тях са включени в
състава на международните бригади. Такъв, на първо място, е полк. Цвятко Радойнов, изпратен в Испания като особено ценен военен специалист на служба в
съветската армия. Полк. Радионов първоначално се установява в Каталуния, а
след това и в поречието на р. Ебро. Той е неуморимият и ценен военен командир в боевете при Мадрид, Гуадалахара, край миньорския град Теруел, в битката при Ебро, където ръководи създаването на Републиканската испанска армия5. Голяма част от републиканските испански бойци и офицери получават
своето обучение от интербригадистите. Така в трудните условия, в движение се
изграждат боеспособните републикански пехотни, танкови, артилерийски и въздушни войски.
Всеки от тези над 600 българи, озовали се в Испания по зова на своите високи идеали, носи един велик подвиг и героизъм, една дълбока драма и е изпитал невероятно тежки изпитания, премеждия, преживявания, а и конспирации.
Нашите българи пристигат в Испания по различни, сложни и рискови, легални
и нелегални начини и пътища от Съветския съюз, както и от Франция, Чехословакия, Белгия, Канада и други страни, където са намерили убежище по политически или икономически причини. От второто направление идват лекарите д-р Константин Мичев, д-р Симеон Грозев. Почти всички се насочват към Испания с изготвени паспорти с чужди или променени имена. Някои са с българските си паспорти, но със своя невероятна легенда за пред властите. Всичко е
обмислено и репетирано до съвършенство – паспорти, костюми, указания, явки
и пароли за Прага, Париж и другаде6.
По решение на Коминтерна, след установяването си в Испания, интербригадистите първоначално се събират в град Албасете. Първата по-значителна
група българи пристигат в Албасете на 13 октомври 1936 г.7. Съби Димитров
(Михайлов) отговаря за кадрите при Щаба на интербригадите, за разпределението им по фронтовете и въобще за българското участие в революционна Испания. За него българските интербригадисти разказват: „На пръв поглед изглеждаше много строг, но в действителност бе много сърдечен човек с широка,
отзивчива душа... Съби полагаше много грижи за всеки другар и ненапразно
всички го наричаха Отеца.” Той познава и общува с всеки български боец в Ис20

пания, знае техните възможности, качества и проблеми8.
Междувременно някои от българите интебригадисти преминават кратка военна подготовка. Мнозина веднага са включени не само в двата славянски интернационални батальона „Г. Димитров” и „В. Коларов”, а и в други – „Домбровски”, „Дякович”, „Дивизионарио” с командир Павлов (Владо Тричков), в батареята „Васил Коларов”, на едни от които командири са Фердинанд Козовски и Продан Табаков, а също и в редица поделения на испанската народна армия. Началник-щаб на ХІІ бригада на батальон „Домбровски” е майор Белов (Карло Луканов). Към тази бригада са включени още българите: капитан Христов (Никола
Спасов), Панайот Яръмов, Петър Нейчев, летците Захари Захариев (Халил Екрем), Никола Ватов, Кирил Кирилов, аероинженерите Стефан Палазов (Чебрата), Ялъмов, танковият инженер Полина Недялкова, инструкторът съветник
Петър Панчевски9.
Интернационалният батальон „Г. Димитров” започва да се формира в състава на 15-а интернационална бригада през декември 1936 г. С тази дейност и
с обучението е натоварен българинът Иван Паунов (Гребенаров), запасен лейтенант от българската армия и политемигрант в СССР, впоследствие повишен
в чин капитан и назначен за командир на батальона – в началото в състав от
565 бойци, обучени и въоръжени с ново оръжие. Интернационалният батальон
„Георги Димитров” издава в Испания свой вестник – „Димитровац”, който излиза
в периода от 1 май до 31 декември 1937 г.10.
През септември 1936 г. на централния (Мадридския) фронт от 11-те летци,
които защитават испанската столица от унищожителните бомбардировки, трима
са българи, интербригадисти като политически емигранти в СССР – Захари Захариев, Никола Ватов и Кирил Кирилов. Метакса Гугински и други се сражават в
редовете на Републиканската армия11. С указ на Президиума на Върховния съвет на СССР от 31.ХІІ.1936 г. „за изпълнение на трудни и отговорни задачи на
българина Захари Захариев се дава званието „Герой на Съветския съюз”. Той е
първият чуждестранен гражданин, удостоен с това звание12.
По време на Гражданската война за борба с франкистите се прилагат и
партизански, и диверсионни акции. И в тази форма на борба активно участват
българи. Някои от тях са ангажирани във формирането и обучаването на отрядите. Така Симеон Филипов (капитан Рак, политемигрант в СССР, впоследствие подводничар) заедно с още няколко други интербригадисти сформира и
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обучава диверсионен отряд от няколкостотин човека и той лично командва отделни групи в акции в тила на франкистите. Значим принос в тази специфична
и високоотговорна дейност в Испания в периода 1936–1938 г. имат известният
Иван Винаров и неговите помощници Атанас Мискетов, Ганчев, Теофилов и Коцев. В много случаи те са изпращани в тила на врага за изпълнение на саботажни действия – взривявания на военни влакови композиции, на мостове и на
други военни обекти13.
Двадесет български лекари и медицински персонал са разпределени в болниците на основната медицинска база в Мурсия. За неин началник е назначен
българинът д-р Константин Мичев (Минков). Общо Интербригадната санитарна
служба се ръководи от д-р Петър Коларов. Всички български лекари и медицински сестри са добри специалисти – идейно близки и смели антифашисти. За хиляди интербригадисти и испанци завинаги остава дълбоката почит към българските лекари: Петър Коларов, Цветан Кръстанов, Райко Радевски, Симеон Грозев, Асен Василев, Дончо Дянков и др., както и към медицинските сестри: Траяна Ненова, Гина Такова, Атанаска Радулова, Сузана Дянкова, Сара Ково и други14.
Гражданската война се разгаря с всеки месец и се превръща във война
между световния фашизъм и световните демократични сили. Българите интербригадисти, разпръснати из цяла Испания, участват непосредствено в почти
всички битки от 1936 до 1939 г. и особено в решаващите големи бойни операции: битката при Мадрид, Харама, Белчите, Ебро, Гуадалахара, Сарагоса, Билбао, Толедо, Леванте, Андалусия и другаде. Това многопосочно военно участие
на българите се дължи на голямото разнообразие в подготовката им и на задачите, които те получават в Испания15.
Огромна е испанската земя, тежки и многобройни са фронтовете по време на
Гражданската война. Според нуждите и реалните опасности често се налагат
пренасочвания и размествания на интербригадистите по фронтовете или изпращането им в тила за ръководството на важни за Испания обекти – в строеж или
функциониращи. Над 100 българи интербригадисти заемат ръководни постове
в армията, в управлението и стопанството на Испанската република. Така инж.
Никола Коларов проектира и ръководи строителството на важна жп линия за
връзка с Мадрид при изключително труден терен; завършена, въпреки военните действия през юли 1938 г. Веднага след това инж. Коларов е назначен за по22

мощник на главния съветник по транспорта в Испания. В строителството на жп
линии и на други стратегически пътища, а и като преподавател, участва и инж.
Неделчо Чобанов16.
Забележително е участието и на инж. Делчо Наплатанов (Рашев) – политемигрант в СССР, а през 1941 г. подводничар. Той участва в редица боеве като
командир на батальон в район на Албасате, а след това и в битките при Харама,
Мадрид и Гуадалахара, за което е произведен в чин майор от Испанската републиканска армия. През есента на 1937 г. по решение на ръководството на Испанската комунистическа партия той е изпратен за главен инженер в строителството
на завод за бойни снаряди в гр. Елче заедно с още 15 българи. С денонощен
труд инж. Наплатанов успява да осигури съоръжаването на завода предсрочно.
Скоро след това той е изпратен в Барселона отново като главен инженер и отговарящ за три военни завода. Наред с напрегната си военна, ръководна и инженерна дейност в Испания, той е и автор на обширна статия във в. „Димитровац”,
придружена с чертежи, която е посветена на важния проблем на интербригадистите – строежа на окопи и укрепления на трудния испански терен17.
Значим е приносът и на българина интербригадист, а преди това политемигрант в СССР Стефан Палазов, който има висока инженерна квалификация
и военна подготовка в редовете на Съветската армия и няколко години работи
като политически комисар в Щаба на националните бригади, а след това и в
Министерството на отбраната на Испания по ремонта на повредените на фронта самолети в няколко военни бази.
Повече от 140 от българите заемат отговорни постове – командири на военни подразделения, политкомисари, началници на военни и политически школи, началници на бази за формиране и обучение на бойни части, ръководни
специалисти във военната индустрия и санитарната служба, военни инструктори, съветници и др. Същевременно много от българските участници получават
офицерско звание или са повишени във военната йерархия по време на боевете18.
С кървавата си бруталност Испанската гражданска война разкрива пред човечеството какво предстои да се случи в близко време и накъде върви светът.
Преките и косвените участници в тези събития стигат до различни изводи и поуки. Въпреки дългогодишната умора, изтощението от боевете и непоносимата
горещина по-голямата част от бойците устояват на огромното напрежение. Дра23

матична е съдбата на българите, които и в следващите години остават верни
на своите идеи и на антифашистката кауза, като използват натрупаните по време на боевете на испанска земя опит и умения.
От всички над 600 българи – участници в защитата на Испанската република
(включително и политемигрантите в СССР), около 150 загиват на територията на
Испания, а немалка част от тях – в България по време на въоръжената антифашистка борба в периода 1941–1944 г.: Цвятко Радойнов, Съби Димитров, Владо
Тричков, Август Попов, Неделчо Наплатанов, Продан Табаков, Стоян Д. Палаузов, Жечо Гюмушев, Христо Дамянов, Метакса Гугински, Мирко Петров, Съби
Дичев, Иван Щерев, Йордан Кискинов, Ганчо Монев, Иван Стоянов, Иван Трайков, Димитър Кирков, Борис Чернооков, Ганчо Монев и други. Някои от българите
интербригадисти загиват по-късно: Тодор Ангелов – като герой на Съпротивата в
Белгия; Димитър Бутански – в Отечествената война на територията на СССР;
Йордан Овчаров – като партизанин в Южна Франция; Методи Христов – като партизанин в Испания след Гражданската война.
Испанската гражданска война се провежда непосредствено преди огромния
световен сблъсък – Втората световна война. А днешният свят е изпълнен със
събития, които напомнят за времето преди осемдесет години. Затова като предупреждение звучат думите на Долорес Ибарури: „Вие се борите и жертвате за
свободата на Испания... Да се бориш за Испания, значи да се бориш за свободата и мира в света!”19.
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ИСПАНИЯ 1936–1939 ГОДИНА. ДРУГАТА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА
Петър Волгин
Според масовата представа Испанската гражданска война (1936–1939 г.)
представлява сблъсък най-вече между законно избраното правителство на левицата и метежниците на генерал Франко и десницата. Съветският съюз помага
на левите, а Италия на Мусолини и Германия на Хитлер – на десните. Това,
разбира се, е точно така, но съвсем не е достатъчно, за да имаме пълна представа за случващото се в Испания през тези кървави три години. Един от процесите, за които повечето хора почти не знаят, е свързан с опитите на радикалната испанска левица да осъществи истинска социална революция в страната по
време на войната и по-специално в нейното начало. Защо този процес е толкова слабо популярен? Защото за него мълчат както официалните либерални,
така и официалните комунистически историци. Хората, които стоят зад социалната революция в Испания, членовете на анархисткия синдикат Национална
конфедерация на труда (НКТ), на Работническата партия за марксистко обединение (ПОУМ), както и на всевъзможни други анархистки и ляворадикални групировки, са най-големите губещи в Испанската гражданска война. Те са унищожавани както от десницата на Франко, така и от управляващата до 1939 г. в Испания левица. А историята, както всички добре знаем, я пишат победителите. В
случая победителите са се постарали да не остане нищо в историята от реалните постижения на испанската социална революция. Тези постижения, макар и
реализирани в рамките на по-малко от година, никак не са малки. Преди обаче
да говорим за тях, ще се върнем към началото. Тоест към въпроса защо през
30-те години на ХХ век именно Испания се оказва държавата, където идеите на
анархизма се радват на особено голям успех.
Раждането на испанския анархизъм е свързано най-вече с името на Михаил
Бакунин. През 1868 г. руският революционер, който заедно със своите последователи в онзи период все още е член на Първия интернационал, изпраща в Испания като свои пратеници италианския анархист Джузепе Фанели и французина Аристид Рей. Тяхната задача е да установят връзка с местните революционери и да създадат испанска секция на Интернационала. Разбира се, идеята на
Бакунин е хората в новия клон на Интернационала да са привърженици на неговите анархистки идеи, известни още като идеи на либертарния комунизъм, а
не на идеите на другото голямо име в международната работническа организа26

ция – Карл Маркс.
Джузепе Фанели се справя доста добре и за по-малко от две години клетки
на Интернационала със силна анархистка насоченост вече има в Барселона,
Мадрид, Кадис, Херес. През следващите десетилетия анархизмът в Испания
продължава да увеличава своята популярност. Най-разнообразни са причините
за този възход – икономически, социални, политически, исторически, културологични. В края на ХІХ и началото на ХХ век Испания продължава да изостава в
цялостното си развитие от повечето европейски държави. Увеличаването на населението не е съпроводено с някаква качествена промяна в традиционния начин на производство. Промишлеността остава слаборазвита, селското стопанство запазва екстензивния си характер, съпроводен с ниска производителност и
значително използване на човешки труд и животинска тяга. Поради липса на качествени изменения в земеделието почвата бързо се изтощава, което пък води
до допълнително обедняване на селското население. Огромното социално неравенство между шепата свръхбогати земевладелци и постоянно обедняващата
селска маса е отлична хранителна среда не просто за леви, а за ултралеви решения. Подобно е положението и в градовете. Слаборазвитата промишленост
не успява да осигури работа на непрекъснато идващите от селата хора, а заетите в заводите се трудят в крайно лоши условия. Ето защо в Испания няма как да
се развие типът западноевропейска социалдемокрация, характерен за развитите европейски държави, където социалдемокрацията тръгва от марксизма, но
едновременно с повишаването на стандарта на живот на пролетариата лека-полека се отказва от революционната борба и разчита основно на парламентарните средства. В Испания нещата се развиват доста по-различно. През първите
десетилетия на ХХ век животът на работниците и селяните постоянно се влошава, което пък способства за популярността на екстремните леви идеи. Има и
още една историко-културологична особеност, която благоприятства развитието
не толкова на марксистките, колкото на анархистките схващания. В Испания има
много разнообразни отделни региони. Ето защо там е много трудно да възникне
централизирано революционно движение от марксистки тип. Анархисткият възглед за федерализма и децентрализацията отговоря много повече на регионалното многообразие в Испания, отколкото настояването на марксистите, че революционната организация трябва да е строго централизирана и йерархизирана.
Анархизмът печели последователи и със своя отказ от строго подчинение на
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партийните върхове, с акцента си върху спонтанните действия и с тоталното нежелание на основните си теоретици да се съобразяват с прословутите закони на
историческия детерминизъм. Теоретиците на анархизма са убедени, че революцията избухва не поради обективни обстоятелства, каквото е класическото марксистко схващане, а когато народът реши.
Още през първите години на ХХ век представители на многобройните анархистки организации в Испания стигат до извода, че за да бъде борбата им успешна, трябва да се обединят в една обща структура, където, обаче, за разлика
от появяващите се вече марксистки партии, ще има много повече демокрация.
Така през 1910–1911 г. се стига до създаването на Националната конфедерация на труда (НКТ). Решенията, приети на първия й конгрес, отразяват опита за
съчетаване на анархизма и революционния синдикализъм. Има чисто синдикални позиции – като исканията за подобряване условията на труд и стремежа
към 8-часов работен ден и фиксирана минимална заплата. В същото време
представителите на НКТ ясно заявяват, че синдикализ-мът не е самоцел, а
средство за постигане на „пълно освобождение на трудещите се посредством
революционната експроприация на буржоазията”. В годините непосредствено
след Първата световна война НКТ непрекъснато увеличава членовете си. През
1919 г. в нея членуват 700 000 души. Анархисткият синдикат е в основата на
най-мащабните стачки, разтърсили Испания в този период. Стреснатите от размаха на стачните вълни собственици на големи предприятия прибягват към услугите на т.нар. пистолерос, наемни убийци, които физически ликвидират профсъюзните лидери. Радикалните членове на НКТ отвръщат на насилието с насилие. В анархисткия синдикат има и по-умерени ръководители. Като реакция
срещу тази умереност през 1927 г. се създава Федерацията на анархистите в
Иберия (ФАИ), която има за цел да запази войнствения характер на испанския
анархосиндикализъм и да възпре безпринципните компромиси с капитала. Настъпилата скоро след тези събития световна финансово-икономическа криза допълнително влошава условията на живот на голяма част от испанското население. Най-тежко понасят случващото се наемните работници и селяните. А те са
преобладаващата част от населението на Испания.
Проучване, направено в средата на 30-те години, показва, че 67% от селскостопанската земя се владее от едва 2% от населението. В този период пресата е пълна с информации, според които много селяни, за да не умрат от глад,
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са принудени да се изхранват с корени и варена трева. Гневът на тези хора се
насочва не само към земевладелците, а и към служителите на католическата
църква, които са изключително многобройни и живеят изключително добре.
Другата привилегирована група са армейските офицери, които са готови да опазят властта на елита с цената на всичко.
От началото на 30-те години Испания навлиза в периода не само на социална, а и на политическа криза. През 1930 г. генерал Примо де Ривера, който
седем години по-рано е извършил военен преврат и е станал диктатор, сдава
властта. Прави това не защото изведнъж е осенен от демократично вдъхновение, а защото разбира, че е загубил подкрепата както на краля Алфонсо ХІІІ, така и на голяма част от военните. Опитите да бъде продължено военното управление с други лица се провалят. На 12 април изборите са спечелени от коалиция от леви партии, а два дни по-късно Алфонсо ХІІІ се отказва от престола.
Обявена е Втората испанска република. Работниците и селяните посрещат това
събитие с голяма радост, надявайки се, че най-после страната ще бъде модернизирана, а техният живот ще се подобри значително. Твърде скоро става ясно,
че тези надежди са напълно безпочвени. Един пример. Републиканското правителство създава Институт за аграрна реформа и тържествено обявява неговата
цел – да извърши преразпределение на собствеността върху земята. Не чак
толкова тържествено членовете на Института поясняват, че задачата е невероятно сложна и затова ще отнеме десетилетия. Правителството отказва да се
конфронтира с индустриалците, с едрите земевладелци, с висшите военни, с
елита на католическата църква. На хартия всичко е силно революционно. Например, приети са закони, които позволяват намеса на държавата в икономиката, както и принудително отнемане на едрата собственост. Само че в реалността животът на бедните и потиснатите изобщо не се променя. Безработицата остава висока, а членовете на НКТ са преследвани по същия начин, както и по
време на диктатурата на Ривера. През 1933 г. правителството пада и предсрочните избори са спечелени от коалиция от десни партии. Смята се, че една от основните причини за това е негласуването на морето от анархисти синдикалисти.
Следва период, останал в историята под името „bienno negro” – „двете черни години”. Овластената десница прави всичко възможно, за да отмени макар и
малкото придобивки, които са спечелили представителите на работническата
класа и селячеството. Всички леви групировки, включително и НКТ, са поставе29

ни извън закона. Това естествено предизвиква съпротива.
През 1934 г. избухва въстанието в Астурия. Негов вдъхновител е контролираният от социалистическата партия синдикат. Първоначално анархисткият НКТ
отказва да се присъедини към въстанието, но после променя решението си и се
включва в бойните действия. В първите дни работниците постигат успех и завземат редица градове. Още тук се виждат различните стратегии, прилагани от традиционните леви и от анархистите. В градовете, контролирани от социалистите,
е наложена строга централизация и военна дисциплина. Там, където начело застават анархистите, всички въпроси се обсъждат публично и всеки е свободен
да действа така, както диктува съвестта му. Тези разлики ще очертаят огромната пропаст, която само две години по-късно ще раздели ортодоксалната левица
от феновете на либертарния комунизъм. В крайна сметка въстанието в Астурия
е смазано от войските именно на ген. Франсиско Франко, избити са 3 хиляди работници, а много повече са вкарани в затворите. Скоро обаче дясното правителство пада и в страната са насрочени нови избори. Срещу обединената десница
се изправя коалицията Народен фронт, в която влизат републиканци, социалдемократи, комунисти, както и редица други, по-малки леви партии. Малко преди
изборите, проведени през февруари 1936 г., НКТ се отказва от призивите си за
бойкот на вота и призовава членовете си да постъпят по съвест. Левите печелят
с много малка преднина, главно благодарение на факта, че много анархисти са
упражнили правото си на глас. Веднага след изборите НКТ е легализирана и
през месец май провежда конгрес в Сарагоса. Официално приетият документ
става един от първите в историята на анархистките групировки, в който са описани конкретните мерки на социалната революция. Според него либертарният
комунизъм, т.е. от всекиго според способностите, всекиму според потребностите
в рамките на икономическите възможности, трябва да бъде установен без какъвто и да било преходен период, веднага след победата на социалната революция. Програмата предвижда децентрализирано планиране отдолу нагоре въз
основа на статистически определените потребности и производствените възможности. Парите се премахват и се заменят с купони за производителите и потребителите, които да показват, че техните собственици действително се трудят. Централизираната държавна власт престава да съществува, на нейно място се установяват местни свободни комуни, както и обединени в профсъюзи производители. Федерацията на комуните заменя държавата, а на мястото на ар30

мията се създават работнически милиции. Разбира се, всичко това няма нищо
общо с действията на новото правителство в Мадрид, което макар и ляво, няма
никакво намерение да се бори с капитализма. Пък и съвсем скоро се оказва, че
самото му съществуване е поставено под въпрос.
На 17 юли 1936 г. започва превратът на десницата, оглавен от генерал
Франко. Два дни по-късно в Барселона – столица на областта Каталуния и
най-голям промишлен център – избухва всеобща стачка, прераснала в работническо въстание срещу метежниците. Основна роля в него играят членовете
и симпатизантите на НКТ. Организацията на въстанието се поема от „комитетите за отбрана”, в които влизат членове на НКТ, на ФАИ и на Либертарната
младеж. Особено активна роля във въстанието играят членовете на една от
анархистките групи – „Ние”, които образуват нещо като централен революционен комитет по отбрана. Тук влиза един от легендарните дейци на испанския и
изобщо на световния анархизъм – Буенавентура Дурути. Благодарение на
светкавичните действия на анархистите опитът на десните военни да вземат
властта в Барселона се проваля. Но работниците не се ограничават само с това, а пристъпват към практическо осъществяване на социалната революция.
Собствениците на заводите и предприятията са отстранени и там се въвежда
работническо самоуправление. Този процес получава названието „колективизация”. Работниците вземат в свои ръце снабдяването, транспорта и обществените служби. Откриват се комунални столови, където хората се хранят безплатно. Още по време на сраженията с метежниците във всеки квартал е създаден продоволствен комитет, който се занимава с реквизиция на продуктите
от складовете или с тяхната обмяна със селскостопански изделия. Пазарната
търговия и паричната система до голяма степен отстъпват място на безпаричния обмен. Продуктите се разпределят по установени от комитетите норми.
Много бързо промишленото производство минава под контрола на органите за
работническо самоуправление. След няколко дни животът в Барселона се
нормализира: транспортът се движи, предприятията работят. Само в Барселона са колективизирани над 3000 предприятия, в които са заети от няколко десетки до няколко хиляди работници. Във всяко предприятие се избира работнически комитет, който ръководи производството. Един пример. Работниците
установяват контрол върху Генералната трамвайна компания, която е акционерно дружество, контролирано от белгийски капитали. Тя се поема от органи31

те на работническото самоуправление и пет дни след като сраженията в града
спират, са пуснати 700, вместо обичайните 600 трамвайни мотриси, всичките
боядисани в червено-черните цветовете на НКТ. Освен това компанията увеличава паричните си постъпления от 12 на 15 процента в рамките на последните четири месеца на 1936 г. Особено видно е увеличаването на производството във военната индустрия. Дори централното правителство признава, че
ръководена от работнически комитети военна индустрия в Каталуния произвежда много повече, отколкото предприятията, които са под контрола на правителството в останалата част на републиканската зона.
Но Испания е преди всичко земеделска страна и затова най-радикалните
революционни действия са свързани с колективизацията на земята. За много
кратък период близо две-трети от земята в републиканската зона е колективизирана. На мястото на предишните собственици идват колективите. Интересното е, че в огромната част от случаите това е доброволен процес. Работата е
там, че идеите на анархизма, и по-специално за общото владеене на земята и
за самоуправлението, отдавна са проникнали в испанските села. И в първия
удобен момент селяните извършват социалната революция. Ето как става това
на практика. В селото се свиква общо събрание. На него местните хора решават да се обединят в общо стопанство, където вкарват собствената си земя, инструментите и животните си. Към това се прибавя и завзетото от предишните
едри собственици. След това земята се разпределя на равни участъци, които
се обработват от групи земеделци. Всяка група избира свой представител, който присъства на събранията на колектива. Избира се управляващ комитет, който е отговорен за цялостния процес по обработването на земята, купуването на
материали и разпределянето на продукцията. Тези, които не желаят да се присъединят към колективизацията, могат да работят по стария начин, при условие
че ще се трудят сами на земята си и няма да наемат други хора. Бързо става
ясно, че колективите са ефикасни. В земеделието се въвеждат модерни научни
методи и в някои райони добивът се увеличава двойно. Най-голямо развитие
колективизацията получава в Каталуния и Валенсия. На територията на Арагон
селските колективи контролират 60% от земята и всъщност представляват самоуправляващи се комуни в анархо-комунистически дух. Още малко числа. В
Арагон са създадени 450 колектива, в които влизат милион и петстотин хиляди
души. В Левант има 900 колектива, които произвеждат половината от земедел32

ската продукция в този най-плодороден регион, в Кастилия колективите са 300
със сто хиляди членове.
Социалната революция не се ограничава единствено в промишлеността и в
селското стопанство. Тя засяга всички области на живота. Федерацията на
здравните работници към НКТ за първи път в историята на Испания организира
достъпно за работниците и за селяните здравеопазване. Тотално се променя
ролята на жените. Жените са навсякъде – в комитетите, в милициите, на фронта. За патриархално и традиционалистко общество като испанското това е невероятна революционна промяна.
Другата генерална промяна е в състоянието, в което се намира централната власт. Да, републиканското правителство в Мадрид, преместено по-късно
във Валенсия, защото има реална опасност франкистите да превземат столицата, продължава да съществува. Само че то реално няма никаква власт върху
Каталуния и останалите райони, управлявани от анархистите. Там управлението е в ръцете на работническите и селските съвети и на също така директно избраните от народа комитети за самозащита. Ясно е, че това положение не може да продължава дълго. Републиканската власт става все по-подозрителна
към социалните експерименти на анархистите, но има и нещо много по-важно.
Съветският съюз, който на практика е единственият поддръжник на републиканското правителство, няма никакво намерение да търпи организация на обществото, различна от тази, която Москва толерира. Да си припомним, че в средата
на 30-те години в СССР вече окончателно е установен моделът на силно централизираната държава. Всичко се решава на най-високо ниво и след това се
изпълнява по веригата надолу. Ето защо анархистките децентрализации и
местни самоуправления за Кремъл изглеждат дори по-страшни от фашистката
опасност. Просто защото анархистките практики, за разлика от фашистките, са
предизвикателство отвътре, от страна на самата левица. С действията си анархистите показват, че е възможен комунизъм, съвсем различен от този, който се
реализира в Съветския съюз. Има и още една причина, поради която Москва
иска да сложи колкото може по-бързо край на социалната революция в Испания. В крайно усложнената международна обстановка след идването на Хитлер на власт, когато е надвиснала опасността от нова война, Сталин се надява,
че може да привлече западните демокрации в общ фронт срещу нацистка Германия. А всякакви либертарианско-комунистически експерименти с преразпре33

деление на собствеността плашат до смърт западните либерали. Те се страхуват, че ако тази практика успее в Испания, скоро би могла да се прехвърли и в
техните държави. И понеже СССР е основният крепител на официалната власт
в Испания, Западът го държи отговорен за всичко, което се случва там. Ето защо Москва решава да сложи край на колективизациите и на местното самоуправление в Испания. Тя прави това не директно, а чрез Испанската комунистическа партия.
Интересното е, че в навечерието на Гражданската война Испанската компартия няма особено влияние в страната. Нейната роля се засилва значително
след избухването на метежа на Франко. Това, разбира се, се дължи на помощта
на Съветския съюз – военна, финансова, техническа – в борбата срещу превратаджиите. Съответно хората на Москва в Испания, комунистите, стават особено
важни. Има и нещо друго. След като става ясно, че Испанската компартия е решила твърдо да се противопостави на либертарния анархистки комунизъм, към
нея се насочват дори представители на средната класа и собственици на земи
и предприятия, които са останали верни на републиканците. Те почват да възприемат компартията като партия на реда, която ще ги защити от анархистите.
Напътствана във всяко свое действие от Москва, комунистическата партия, която играе все по-силна роля в правителството, предприема директно настъпление срещу анархистите. На предприятията, контролирани от работническите
съвети, се правят всякакви спънки при доставките на необходимите за производствения процес материали. От друга страна, приемат се закони, които
обявяват спонтанната колективизация на земята за незаконна. Така, докато се
води Гражданската война между републиканците и франкистите, в републиканския лагер започва втора гражданска война – между силите, направлявани от
комунистите, и революционните леви (анархисти, леви социалисти, ПОУМ –
Работническата партия за марксистко обединение), които са твърдо решени да
доведат докрай радикалната промяна на обществото. От началото на 1937 г.
успоредно с жестоките битки между републиканските части и франкистите в републиканския тил зачестяват въоръжените сблъсъци между правителствените
части и радикалните леви сили.
Кулминацията на това вътрешно противопоставяне настъпва на 3 май, когато комунистите в Барселона решават да завземат Телефонната палата, контролирана от бойци на НКТ. Започва ожесточена престрелка, която се пре34

хвърля в целия град. Сраженията се водят между комунистите, от едната страна, и анархистите и ПОУМ, от другата. В продължение на няколко дни куршумите кънтят по улиците на Барселона, подобно на „проливен тропически
дъжд”, както се изразява Джордж Оруел, който участва в битките на страната
на ПОУМ. В сраженията загиват 500 души, а близо 1000 са ранени. Комунистите, ръководени от човека на НКВД Александър Орлов, хвърлят вината за
братоубийствената касапница върху „троцкистко-фашистката организация”
ПОУМ и я обявяват извън закона. Нейните активисти са арестувани, а испанският премиер Ларго Кабалеро, който не е съгласен с тези действия, подава оставка. Начело на правителството застава дотогавашният финансов министър
Хуан Негрин, който е договарял прехвърлянето на испанския златен резерв в
Москва. Лидерът на ПОУМ Андрес Нин е отведен в тайна квартира на НКВД,
където го карат да признае, че още от началото на Гражданската война е бил
шпионин на франкистите. След като отказва да направи това, го разстрелват.
Погребват тялото му на неизвестно място и пускат слух, че е избягал при националистите. Това е окончателната победа на контролираното от комунистите
испанско правителство срещу социалните революционери.
През следващите няколко месеца части на Републиканската армия, вместо
да се сражават срещу Франко на фронта, където е важен всеки човек, са изпратени да разтурват колективните стопанства в селата. На практика са възстановени правата на бившите собственици. Така ръководената от комунистите
централна власт вече няма съперници на териториите, които контролира, но,
противно на твърденията на нейните застъпници, това изобщо не помага във
войната срещу Франко. Тъкмо обратното. Революционният дух изчезва, изчезва
и желанието на много хора да се бият срещу франкистите, защото вече не виждат смисъл да го правят. Много показателни в това отношение са наблюденията на Джордж Оруел и по-специално сравнението, което той прави между
начина, по който изглежда Барселона преди и след трагичните майски дни. Докато преди смазването на местното самоуправление градът е истинско революционно място, след май 1937 г. той отново се е превърнал в типичен буржоазен
град, с бедните и богатите, с традиционните полицейски и армейски части. И
дали властта там ще бъде франкистка или републиканска – за повечето работници и селяни това вече няма никакво значение.
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ИСПАНСКАТА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА: НАЦИОНАЛИЗЪМ СРЕЩУ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗЪМ
Димитър Ганов
В стандартния образ на Испанската гражданска война интернационални
бригади от доброволци – анархисти и комунисти, се сражават заедно с лявото
републиканско правителство, подкрепяно от СССР, против метежници-националисти, подкрепяни от национал-социалистическия режим в Германия и фашисткия в Италия, като POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista, Работническата
партия на марксисткото единство) и локалните анархисти от CNT (Confederación Nacional del Trabajo, Национална организация на труда) се сражават против
франкистите, но от 1937 г. и правителството, и CNT, и Partido Comunista Obrero
Español (PSOE, Комунистическа работническа партия на Испания) воюват и с
POUM.
Дали, обаче, не съществуват достатъчно основания да конструираме друга
констелация за „двата” враждуващи лагера? Понятието „двата” неслучайно е в
кавички, тъй като е силно проблематично в този случай. Страните в конфликта
могат да бъдат политически преосмислени на различни основания, но сред тях
особено важно е дефинирането им като националистически или интернационалистически. И това не е никак проста задача.
Много години преди Гражданската война ключовият външнополитически съюзник на Народния фронт в Испания – СССР, и изцяло подвластният му Коминтерн, схващат понятията „интернационализъм” и „левица” съобразно нормативно определения съветски стандарт. Съгласно тази методология, „троцкизмът”
се оказва десен, защото теорията за перманентната революция е безкомпромисно антагонистична спрямо изграждането на социализъм в една страна, а
„троцкистката” партия POUM – верен сътрудник на генерал Франко. По отношение на анархистите, които в тази епоха имат несравнимо по-голямо влияние от
Испанската комунистическа партия, сътрудникът на Коминтерна Фереро достига до парадоксалната дефиниция: „При това трябва да ги разобличаваме не като хора, които са прекалено леви, а като хора, които по същество са прекалено
десни, тъй като отстъпват, не тръгват на борба, а изоставят работниците в найгорещия момент на борбата” (Коминтерн, 2001, с 50). Конкретен повод за това е
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бойкотът на организираната от ИКП стачка от 25 януари 1932 г., оказан от анархистисткото ръководство в редица градове в страната. Въпреки това на много
места анархистките работници започват да стачкуват още преди 25-и януари и
дори стигат до въоръжен бунт в някои градове, но биват смазани с войски, без
да получат подкрепа от комунистите, защото не са действали по план. Те са наречени „екстремисти” и за употребата на експлозиви и недостига на качествено
въоръжение се говори с насмешка (пак там: 44-47). Фереро директно казва, че
след като на 22-и и 24-и януари стачката е била ликвидирана в Манрес и Барселона, на следващия ден е започнала комунистическата стачка (пак там, с. 45).
От това, че комунистите са изоставили анархистките работници, обаче, не би
могло следва, че самите те са крайно десни: тяхната идентичност е решена
аисторично, от самата им причастност към Съветския съюз, а и не би могла да
зависи от конкретни исторически обстоятелства и действия. Затова веднага за
пример се дава оказаната от тях подкрепа на следващата стачка, инициирана
от анархистите като успокоително се обяснява, че от 119 интернирани в Африка, вероятно само 10 души са комунисти (пак там, с. 46-47). Подчертава се, че
„правителството е имало намерение да разгроми най-напред тази анархистка
федерация, защото по обхвата на работниците анархистката федерация се е
струвала на правителството по-непосредствена заплаха от компартията” (пак
там, с. 46) – т.е., пострадали са най-вече анархистите и, следователно, нищо
страшно не е станало; напротив, за компартията анархистката федерация също
е изглеждала по-непосредствена заплаха от правителството и тя очевидно му е
помогнала съзнателно, за да се избави от най-яростните „екстремисти”: ‚Да разбие анархисткото влияние е първостепенна задача на компартията” (пак там: с.
51). За предателство към анархистите, обаче, и дума не може да става, въпреки че практически се сблъскваме именно с това. Тук привеждам силно репрезентативен пример, но това отношение към анархистите е норма за Коминтерна
и испанските комунисти.
Още през юни 1932 г. Коминтернът, обвинявайки POUM в троцкизъм и неискрено „левичарство”, твърди, че понеже лидерът на организацията Андрес Нин
предлага разпускане на Кортесите и общи избори, той следва „предателския”
лозунг на Троцки за противопоставяне на „демократични и честно избрани Кортеси” на „недемократичните и ограничени Кортеси”, докато „за всеки съзнате37

лен работник е ясно, че в условията на буржоазна демокрация са невъзможни
‚действително демократични” и „честно избрани” Кортеси“ (пак там, с. 77). И тук
закономерно има бележка под линия без цитиране на съчинение и точна страница. Защото Троцки не е казал подобно нещо. В номер 19 от „Бюлетин на опозицията” той говори за „революционни Кортеси” и „революционни учредителни
Кортеси”, които ще имат мисията да осъществят задачите на „революционната
демокрация” като определен етап на революцията – конфискуване земите на
едрите земевладелци и църквата „в полза на селската беднота”, „радикална
програма на социално законодателство, в частност застраховане на безработните, прехвърляне на данъчните тегоби върху имотните класи, всеобщо безплатно обучение” (Троцкий, 1931). Субектът „демокрация” се отнася единствено
към предиката „революционна” и изобщо не става дума за това, че в тогавашните Кортеси отсъстват ценностите на „буржоазната” демокрация. Колкото и да
е дискусионен въпросът дали парламентаризмът може да бъде трансформиран
от статукво на едни обществени отношения в „стадий” на други, дали тезата на
Троцки е реална алтернатива на тезата на Маурин, че достатъчно зрелият и
многоброен испански пролетариат можел напълно да осъществи последната
фаза на демократичната революция и да я пренесе почти незабавно в социалистическата революция, така че всичко това да се случи като „демократично-социалистическа революция” (Payne, с. 71) – това не променя акта на самата подмяна на думите на Троцки. Също така е очевидно, че идеята за нови избори не
може да бъде основание за подобна повърхностна аналогия между тези думи и
изказването на Нин.
През 1937 г. POUM е обявена за „филиал на шпионския апарат на генералния щаб на Франко, организация на агенти на гестапо и агенти на Мусолини, организация, в която влиза даже и агентура на Интелиджънс сървис и френската
охранка” (пак там, с. 291). Т.е. POUM е обявена за креатура на целокупния световен империализъм, овеществил в нея хомогенност, която не е постигнал във
външната политика. Обстоятелството, че липсват сериозни улики за подобно
твърдение, не е учудващо в епохата на откритите московски процеси. Всъщност от всички „доказателства”, с които Коминтернът твърди, че разполага, найголямото е, че лидерът на POUM Андрес Нин е бивш лидер на Izquierda Comunista de España, гравитираща към троцкизма партия, и заедно с него в POUM
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влизат повечето бивши членове на „Лявата комунистическа Испания”. В действителност те са доста одеснели, а пътищата на Нин и Троцки окончателно се
разделят още през 1935 г., когато основава POUM; Троцки твърди, че раздялата се случва в началото на 1933 г., но всъщност „старият и неподкупен революционер” Нин никога не е бил троцкист (Троцкий, 1937). И при основаването на
Четвъртия интернационал през 1938 г. Троцки подчертава, че с разногласията
си, всички противници на метежа, включително POUM, спомагат за победата на
Франко.
Но след сблъсъците на правителствените войски с антисталинисти през
1937 г. и с необоснованите твърдения, че POUM изоставя фронта (Casanova, с.
211), пред НКВД и Коминтерна няма опция за разграничаване на един враг от
друг. Най-удобното е врагът да бъде обединен, всички врагове да бъдат представени като „филиали” на крайния национализъм, докато в действителност
POUM, без да е троцкистка партия, се изправя срещу съветския модел – изграждане на „социализъм в една отделно взета страна”, бюрократизация и увековечаване на една репресивна, нереволюционна власт, отказала се от световната революция и унищожаването на държавата като такава. POUM е интернационалистка партия, докато СССР работи за собствената си национална кауза,
не изпраща съветски войски в пряк сблъсък с германските и италиански подразделения в Испания: директната конфронтация е нежелана за съветския режим. Който демонстрира на западните страни, представени в т.нар. Комитет за
ненамеса, че за разлика от тях (дори Германия и Италия членуват в Комитета!)
действително не се намесва във войната... докато оперира със 73% от златото
на Испания, от което печели 3,3% – значителните за времето си 14 милиона
щатски долара (според някои автори – и повече, посредством машинации с курса на рублата и игнориране нумизматичната стойност на монетите: Payne, с.
150, 157). „Братската помощ” се оказва успешна сделка: след нейното сключване правителството на Хуан Негрин заплаща със задна дата всички дотогавашни
оръжейни доставки. За година и пет месеца златото свършва (ноември 1936 –
март 1938 г.) и през лятото СССР отпуска обикновен кредит от 60 милиона долара на Испания, която междувременно поради липса на златен резерв е изпаднала във финансова катастрофа и е изгубила кредитния си рейтинг. А Германия и Италия помагат на франкистите с уговорката, че всички дължими суми
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ще бъдат платени след войната (Graham, с. 90, 99). СССР с изфабрикувани обвинения унищожава интербригадистите, собствените си военни съветници, изпратени в Испания, дейците на POUM, много анархисти, както и многобройни
други леви, реални и потенциални защитници на републиката, обявени за „социалисти”, „анархо-синдикалисти”, „синдикал-реформисти”, „мауринисти”, „поумистко-троцкистки” елементи, които се занимават единствено с „антикомунистическа кампания” и се обединяват против републиката, за да извършат „преврат”
в Барселона и „дезорганизация“ на Арагонския фронт (Коминтерн, с. 259-268;
Graham, с. 67, 108-109). Шаблоните за подмяна на социално-политическите реалности, конструирани за придаване легитимност на съветската външна и вътрешна политика след 1923 г., биват механично екстраполирани на испанска територия. В този контекст най-трагикомична остава борбата със социалистите в
качеството им на „главен враг”, защото в Испания традиционната социалдемокрация просто липсва и в годините на най-свирепа борба на СССР и Коминтерна
с европейските „социал-фашисти” тук няма дори косвени основания за издирване на съчувственици на Фридрих Еберт и компания. СССР обективно работи
против Испанската република, против Народния фронт, защото съветската кауза е анти-интернационална. Тя обслужва единствено конкретна визия за актуални държавни интереси.
Каузата на една страна, която би трябвало да се схваща като кауза на универсалната експлоатирана класа, а и да срещне подкрепа сред хората от тази
класа навсякъде по света, логично среща подкрепата на отделни такива хора,
но съвсем не на държави. Макар и Коминтернът да организира и поема ръководството на интербригадите, те в основата си се състоят действително от доброволци (мнозина от които впоследствие ще бъдат обвинени, че са фашистки
агенти). И тези бригади са единствените военни структури, които идват отвън,
за да се сражават всеотдайно за уж „общото дело на цялото прогресивно човечество”. Във всичко друго Комунистическият интернационал успешно работи
против интернационалната Гражданска война на испанците. В тази атмосфера,
която ИККИ и НКВД изграждат, всички, дори преследваните от тях леви партии,
съюзи и милиции, създават свои затвори (Graham 2005: 65). Левите политически сили водят тройна война – едновременно с франкистите, помежду си и в
крайна сметка против себе си: не само в този елементарен смисъл, че губят по
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своя вина, а и поради трагедията на собствената си идентичност: те изневеряват на идеалите си, особено POUM и SNT, които влизат и остават във войната
като непримиримо антисталинистки организации, а започват да използват средствата на своите врагове1.
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1

Трябва да отбележим, че ръководителите на POUM, арестувани в Барселона след т.нар. опит за преврат
през май 1937 г., не биват изправени пред открит съд. И причината съвсем не е в това, че в Испания
съдебната система въпреки обстоятелствата оставала демократична (Graham 2005: 109). Просто НКВД
не успява да принуди Нин и неговите съратници да направят самопризнания, на каквито репресираните
съветски ръководители почти задължително се съгласяват на откритите съдебни процеси – съвсем не
единствено в резултат на извънредните мъчения, а най-вече поради начина си на мислене: те вътрешно
приемат (или демонстрират, че приемат) „заповедта на партията“ за разкаяние. Както казва Мерло-Понти
за Бухарин, той е смятал, че субективно е работил за Съветския съюз, но обективно се е оказал предател.
НКВД се принуждава да унищожи Нин, като инсценира отвличането му от затвора и убийството му от
агенти на НКВД, именно защото лидерът на POUM не изповядва ценностите на съветския национализъм.
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ИСТОРИЧЕСКОТО ЕХО И ПОУКИТЕ ДНЕС
ОТ ИСПАНСКАТА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА
Максим Мизов
Едно знаменателно, сложно и противоречиво историческо събитие – изпълнено както с изумителен героизъм, така и с неописуем трагизъм, – като Испанската гражданска война (1936–1939), неминуемо хвърля много тежки и разнопосочни сенки върху по-нататъшното развитие както на страната, в която се е
случило, така и върху обществената история на континента, а дори и на целия
свят. Защото подобни събития са изключително рядък символ, а и невероятно
мощно, реално въплъщение на духа на своята епоха, но и на нейните дълбинни черти и крайности, на нейните въздействия върху човешкия живот, на явните/тайните противоречия между силите, които ги провокират или осъществяват.
Тези странни (по произход, същност, специфика, форми и функции) сенки
изискват много задълбочен и комплексен анализ от позициите на различни научни дисциплини и прилагане на теоретико-методологически подходи и критерии. Само чисто историческите реконструкции, доводи, обяснения и тълкувания
на неговите причини или особености изобщо не са напълно достатъчни, за да
бъде такова едно събитие проумяно в цялата му сложност и противоречивост
от следващите, а и преди всичко от по-младите поколения, които обикновено не
притежават почти никаква или имат много слаба, твърде често и доста преиначена, погрешна представа за историята и за особеностите на такива събития.
Затова призоваването и оползотворяването на съвременни интердисциплинарни методологии и методи на анализ и интерпретация на такъв въпрос са нужни.
Традиционно и донякъде лошо е, че юбилеите на подобни знаменателни исторически събития протичат при засиленото историоризиране на тяхното представяне, но и интерпретиране пред участващата в тях публика. В подобни случаи
обичайно като че ли остава твърде малко място и време за хвърляне на мостове между тяхното и днешното време, за връзки и поуки между онова, което те
са завещали, а пък и което следващите поколения сами (ще) трябва да открият в
техните големи (смислови, ценностно-нормативни и повествователни) дълбини.
Именно това обаче е може би най-големият дефект на такива чествания – че
те остават заключени във възпоминанията за своето историческо време и обществено битие без да се опишат и разтълкуват тяхното бреме, техните ценни завети и повели към следващите реалности, нрави, човешки помисли или емоции.
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А всъщност подобни знаменателни събития не са извършени единствено като
реакция на своето особено, трудно историческо време или битие, а за да прокарат някакви нови коловози или пътища отвъд тях, отвъд ограниченията на конкретната историчност и всекидневност, отвъд тривиалното или дори баналното за
човешкия живот в техните рамки, както и за да заместят тогавашното обществено-историческо състояние с нещо съвършено друго. Поради това, вероятно, е подобре за тях да говорят/пишат не само и не толкова представители на непосредствените участници, т.е. на тези поколения, за които те са били част от историческите и житейските им биографии, а също и хора от онези генерации, които не
са толкова директно обвързани с тях, тъй като те – в определен смисъл, – са и
по-малко емоционално обременени или пък и екзистенциално зависими от тях.
При това деликатно положение, обаче, може да възникнат и някои неочаквани, съвсем различни проблеми и усложнения, които да са свързани със семпло плъзгане по банални съпоставки, по несъществени или повърхностни сравнения, които се базират на елементарни прилики, или на измамни тъждества.
Както посочва назад във времето великият немски философ-идеалист Хегел, в сферата на обществените науки подобията или аналогиите почти винаги
са твърде опасно нещо, защото могат да бъдат много подвеждащи или погрешни, което пък не означава, че те трябва изцяло да се подценяват или игнорират.
По тази причина е изключително важно, а и много полезно да се изследват
и интерпретират всички страни и особености на каузалността и феноменологията на Испанската гражданска война (1936–1939 г.), за да може да се види, но и
разбере кои от приликите, сходствата или аналогиите между онова, твърде отдавна отминало, и днешното смутно историческо време са достатъчно съществени, за да бъдат предмети на специални, задълбочени и комплексни анализи.
Без съмнение може или дори трябва да се започне преди всичко именно с
особеностите на обществено-историческата атмосфера след края на Първата
световна война, тъй като те биха ни разкрили някои твърде съществени, много
важни подобия със спецификите на социално-историческата и, по-специално,
на обществено-политическата атмосфера след края на Студената война, а също и какво се поражда/развива като последица от подобен исторически климат.
Разбира се, сравненията между онова и днешното обществено-историческо време и усложнено битие съвсем не означават, че „матриците” за производство и консумация на външно доста приличащите си исторически събития
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са напълно еднакви, а и че те са преживявани по един и същи начин от различни (понякога дори и изцяло несвързани помежду си) поколения. Тези сравнения всъщност ни призовават, но пък и ни задължават да се вглеждаме в, а и
да премисляме много по-внимателно, по-задълбочено, ала и по-многостранно
различни исторически, обществени или политически събития, които иначе, на
пръв поглед, могат да изглеждат доста приличащи си и даже еднакви на вид.
На първо място, следва да се отбележи паралелно усещаното чувство от
много – няма да е прекалено ако се каже, милиони – хора за духа и хода на историята, за характера, посоките и динамиката на развитието на обществените
процеси или тенденции. Както в онези изумително трудни десетилетия след
края на Първата световна война, така днес – почти три десетилетия след края
на Студената война – огромни социални маси имат в своето тежко всекидневие
крайно неприятните усещания за неясно, потискащо и дори плашещо историческо безвремие, което се възприема като пренаситено с невероятно зашеметяващи, противоречиви, тревожни или доста притеснителни събитийни вериги.
На второ място, трябва да се подчертаят естествата и влиянията в онези и
в днешните смутни, тежки исторически времена на избухващите и протичащите
извънредно сложни, дори кризисни ситуации, чиито мрачни сенки продължават
и да тегнат години наред над обществата, след като дадени събития са минали.
Болезнената очевадност на огромни социални неравенства и несправедливости, неудържимото разрастване на социална конфликтност в обществата, неприкриваните стремежи към присвояване на всевъзможни територии – от чисто
географски до екзистенциални и ментални, тоталната поквара и разпадането на
обществените нрави и порядки, ескалиращият вакуум на ценности и принципи,
обусловен от волунтаризма, безотговорността, репресивността и мракобесието
на политици и властници, взривното увеличение на арогантността, цинизма,
алчността и безскрупулността по всички етажи на властта в държавата и т.н. са
ясно забележимите признаци, които са флагрантно присъщи, макар и с коренно
различни исторически произходи, пък и орнаментировки, и на двете исторически времена – след края на Първата световна, и след този на Студената война.
И както някога, през 20–30-те години на предишния век, се полагат основите на
исторически дълги и кошмарни процесии от мрачни исторически събития, така и
в нашата буреносна, но и непрозрачна историческа действителност също могат
да се видят контурите на ситуации или тенденции, които не предвещават нищо
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добро за европейските народи, а и за целия свят. Стига ни само да си припомним световната криза около Голямата депресия, а и да я сравним с далеч потежките кризисни изпитания, през които уж премина и все още не е изцяло преминала не само Европа, а и други континенти, региони и страни от 90-те години
до днес – първите две десетилетия и на обещавания да бъде приказен ХХІ век.
Изглежда, огромната и трудно преодолимата, а и многостранната кризисност в
подобни времена е неотменен атрибут за пораждането и развихрянето на такива събития върху сцената на историята, а и на арената на политическия живот.
На трето място, може/трябва да се посочат и разкрият тайните около инвазиите и господствата на мощни транснационални корпорации, на чужди банки или задкулисни финансови центрове, а пък и „играчи”, които безпрепятствено или със съдействието на властващите елити навлизат и превземат, господстват, дирижират икономическия живот в окупираната от тях страна – първоначално с мирни, а впоследствие вече и с милитаристични средства за влияние.
Тоест, компрадорският манталитет и маниер на съобразяване и удовлетворяване на чуждестранни претенции, очаквания, стремежи и коварни геополитически сценарии се оказват валидни за подобни смутни и преломни исторически
времена, а и обуславят зараждането и богатия урожай на много тежки събития
в държавите, обществата, чиито елити не се съобразяват с нуждите на народа.
На четвърто място е правилно да се акцентира върху надвисналите и вилнеещите в онези и в съвременните исторически времена призраци на войната
като естествена потенция и изкуствено предизвикана, т.е. създадена реалност,
които са страшни, а и реални предзнаменования за огромни човешки трагедии.
Някога, след края на Първата световна война не идват времена на ескалиращо успокояване и прогресивно развитие на държавите и обществата, а – обратно, – на постепенно/взривно нарастване на проблемите, колизиите, конфликтите и драмите на по-слабо развитите, а и на ощетените от войните страни.
Днес също Историята и Светът твърде много „миришат” на Война и, впрочем, не само „ухаят” на ужасяващи развръзки, но и вече реално в тях се водят
тежки, безчовечни войни. Така че вече не иде реч за призраци на войната, а за
нейните реални и кошмарни наличия. Затова и българският народ е силно разтревожен, понеже има неприятните предчувствия или неудържимите страхове,
че Войната приближава, или че тя дори вече се води у нас – във връзка както с
разграждането и унищожението на държавността, така и с колосалните жертви,
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които злополучният преход предизвика, или отне от националното тяло, изразени в загуби, каквито не сме имали при всички войни в пребогатата ни история.
На пето място, би могло да се обърне по-специално внимание на обстоятелства, при които една страна и един народ, които притежават солидна и богата на
събития и постижения история, могат да се превърнат в арена на ужасни политически баталии, в резултат на които държавата бива разсичана или изпепелена
от различни социалните вражди, а пък народът й – разединяван, противопоставян на отделни и крайно непонасящи се помежду си части. Затова след подобни
драматични или трагични исторически, обществено-политически събития са нужни много, при това тежки години и дори дълги десетилетия, за да може да се възвърне отново доверието или за да се установи едно крайно трудно примирение и
толкова скъпо заплатено (с невъзвратими жертви) единение. Властниците, политиците и управниците, обаче, трябва в такива моменти да са изключително внимателни и отговорни, за да не дават минимални и случайни поводи да се възпламенят събития, чието разгаряне ще изисква колосални усилия и средства, за
да бъде ограничено или напълно угасено, а междувременно да се дават жертви.
Впрочем, за повече от четвърт век, обявен формално и привидно за преход
към демокрация, всички сме свидетели и жертви, макар и в различна степен и
форма, на всевъзможни и злотворни политически инженерства, които целенасочено и систематично разделят и противопоставят едни на други части от българския народ, използвайки ги арогантно, брутално и цинично като пушечно месо за определени перверзни, зловещи външни/вътрешни планове, чиито реализации водят единствено до огромни и невъзвратими кръвозагуби и до изпадане
в несвяст на огромни социални маси – изоставени, объркани и съвсем отчаяни.
На шесто място, би следвало да се отбележи, че между тогавашните и днешните времена, реалности и нрави могат да се видят известни, при това и доста
осезаеми прилики, или сходства и по отношение на недостатъчните енергетични
потенциали на гражданското общество, които не са насочени като цяло в една
посока, а са целенасочено разединени и инструментално противопоставени, като
това ги прави лесна мишена и бърза плячка на реакционните сили. В испанския
случай класите не са монолитно стоящи на еднакви идейни и политически позиции, а заемат противоположни рубежи и даже участват в операции и събития,
които са насочени изцяло срещу коренните им интереси и ценности, при което те
избиват собствените си братя и сестри, предизвикват разрушения на сакрализи46

рани дори от тях активи и институции. Подобни тревожни симптоми и опасни процеси има и в днешните смутни и преломни времена, когато съзнателно инфилтрираният, пролиферираният социален атомизъм и социалдарвинизмът разкъсват социалните/класовите тъкани на връзките между хората в обществото, противопоставят ги и ги употребяват за каузи, сценарии, които са им дълбоко чужди.
Гражданският договор, който следва да гарантира и възпроизвежда социален мир, порядък в държавата, стабилно циркулиране на моралните нрави и пр.,
се оказва в подобни, крайно напрегнати, високоволтажно наелектризирани исторически времена, реалии или тотално суспендиран, или умишлено деформиран.
Опциите и визиите, както и технологиите за неговото възстановяване обикновено
в такива времена, реалности и нрави са крайно противоположни, несъвместими.
Това е една от най-ярко забележимите „щрихи от историческия портрет” на времето и събитийността, органично и дори кръвно обвързани с тогавашна Испания.
Днес у нас също релефно, силно контрастно забелязваме и трябва извънредно много да се притесняваме от незрелостта, или дори от разпокъсаността,
от липсата на единност или на обща воля в новото ни гражданско общество. То
е анемично, подвластно на всевъзможни спекулации и манипулации от фактори, които не мислят доброто за настоящето и бъдещето на нашето отечество.
На седмо място, със сигурност може/трябва да се постави един проблемнотематичен блок, който обикновено се пропуска и омаловажава при по-генералните по тип анализи. Иде реч за последиците от едно дълготрайно дебалансиране и дори противопоставяне на отделни региони в дадена страна, на социалните настроения и нагласи, които се оформят и утвърждават в резултат на подобни неравномерни и несправедливи реалии. В Испания от онова време забелязваме колкото привидно еднакви, толкова и съществено различни исторически
биографии, хронографии, но и събитийни пулсации на логиката и практиката на
Гражданската война, чиито сенки се промъкват и до нашите времена, и сега вече
дискретно участват в процесите на провинциално съперничество, дори в тенденциите към автономно обособяване в и разкъсване от цялото тяло на държавата.
Натрапчивото или даже болезненото усещане, че в една и съща страна, в една
обща държавна територия битуват, а и си конфронтират територии, които сякаш
олицетворяват несъизмерими и несъвместими, като че ли крайно дистанцирани
едни от други исторически времена и паралелни светове е валидно и тогава, за
Испания в годините на навечерието преди избухването на Гражданската война,
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но също и в нашето смутно, буреносно историческо време и обществено битие.
Днес в такова – дебалансирано, но и взривоопасно – състояние се намира
както неолиберално съгражданият, форматираният и контролираният от властелините на Новия световен ред свят, така и несполучливо интегриращата се
или, по-скоро, поставената пред провал или разпад обединена Европа, чиито
скъпоплатени и безнаказано, волунтаристично действащи брюкселски еврократи я „разпарчетосват” изцяло по свое усмотрение, противопоставяйки едни на
други нейни региони, а също и нашата България, в която териториалните неравенства са вече неимоверно повече и дори са очевадни, потресаващи реалии.
А превръщането на дадена страна в преднамерено парцелирана арена за съперничество и надмощие на различни властови интереси и конфигурации може
да носи единствено огромни страдания, но и невъзвратими жертви на народа й.
Това на свой исторически и социален „гръб” илюстрира или преживява Испания
по времето на умишлено предизвиканата (на територията й) гражданска война.
Европа – безцеремонно и политически арогантно, икономически цинично
делена в нашата смутна историческа и постмодерна съвременност, сега вече
на Стара и Нова, на различни скорости и региони, на различни „класи” и тарифи и пр., отново се оказва невероятно питателна среда, която доста прилича
на сложната обстановка след края на Първата световна война и в навечерието на раждането и възхода на фашизма и нацизма в нея. А именно фашизмът
окъпа Испания в реки кръв, непоносими мъки, страдания и немислими ужаси,
като на всичко отгоре я и осея с почти милион жертви. Така както няколко години по-рано това стана и в превзетата от черноризците на Мусолини Италия,
или малко по-късно щеше да се случи и в нацистка Германия, но и както може
да се случи днес, или както вече реално се случва, ако достатъчно прецизно
изчислим умишлено премълчаните, или прикриваните колосални жертви, които неолибералният глобализъм безсъвестно натрупва и безчувствено, и хладнокръвно, и самодоволно вписва в своята кървава сметка чрез всевъзможните
„цветни” или „нежни революции”, военни конфликти и ужасяващи граждански
войни, брутални интервенции, или окупации в редица точки на земното кълбо.
Може дори с голяма доза убеденост да се твърди, че Ваймарският синдром е
твърде осезаемо различим в днешните смутни и преломни исторически времена.
Подобни времена и такива мрачни, даже и зловещи обществени реалии не
ограничават и не спират, а – напротив, – увеличават и ускоряват потоците на
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хора, които принудително или доброволно искат да напуснат своето отечество. И
ако се постараем да видим и преценим драматизма и мащабите на емиграцията
в такива силно пострадали от войните страни и народи, като испанския, а и днес
като българския, можем да си обясним доста неща, за които политиците мълчат.
Впрочем, териториалната дебалансираност е вече реална част от тъжната
орисия на преходна България; част от даровете, сервирани от псевдодемокрацията на многострадалния, потопен в безизходица, притеснения, безпокойства
и страхове български народ, огромни маси от който принудителни или съзнателно, доброволно напускат своите родни места заради липсата на поминък, за
да се превърнат в немили-недраги друмници, клетници, е/мигранти, бягащи от
политическата „чума”, вилнееща в тяхната държава, така както стотици хиляди
испанци потърсиха спасение зад граница в онези зловещи времена и събития,
когато франкистите, заедно с италианските фашисти, а и с германските нацисти
радикално променяха историческия път, който испанският народ си бе пожелал.
Освен това както някога, по времето на Гражданската война в Испания, така и
днес у нас доморасли и самозвани политици-демократи в течение на повече от
четвърт век изобщо не спират, нито пък оставят сериозно впечатление, че имат
искрено желание да престанат да делят и противопоставят целокупния български народ или пък да спрат да се подиграват на целевото „разфасоване” на хората на граждани и селяни, на столичани и провинциалисти, на жители на големите градове и на изоставените „от бога и царя” села. Подобни териториални
неравенства и остри несправедливости имат свои зловещи финали – Испанската гражданска война е един от най-красноречивите примери за такива развои.
На осмо място, трябва непременно да се посочат, а и разобличат фрапантната арогантност, бруталността, цинизмът, пък и безнаказаното самодоволство
на властващите елити, които явно се мислят за недосегаеми, затова извършват безбройни и ужасни грехове, а и престъпления срещу собствения си народ1.
А най-тъжното или потресаващото в този контекст е, че такива, крайно одиозни
и неприемливи за народа политически средства и прийоми – арогантност, бруталност, перфидност и цинизъм – се използват и вътре в самата испанска левица, в конкуренцията и баталиите между социалисти, комунисти и анархисти.
Неслучайно постигнатите успехи от анархистките комуни се оказват трън в очите на управляващите социалисти или на дирижираните от Москва комунисти,
които не се спират пред нищо, за да отстранят от пътя си и от властта в държа49

вата анархистките организации, а и постиженията, за които народът им вярва.
В същото това бурно и наелектризирано докрай историческо време и гражданско битие, подобни манталитети и маниери на трупане на грехове и престъпления срещу собствения си народ демонстрира и десницата, която се възползва от разкола в левите сили или власти на централно и местно ниво, за да
разделя обществото, възпламенява и опустошава с кървавите бойни действия
на гражданската война Испания, в която франкистите/фашисти и външните им
съюзници не спират пред нещо, за да подкопаят и унищожат властта на левите.
Подобни критики или обвинения могат обаче да се адресират също и днес
към домораслите ни политици, към цялата самозвана и ненаситна „политическа
класа”, която сякаш живее в някакъв отвъден, паралелен (на реалния или българския) свят, а и която си въобразява, че е съвсем неуязвима и недосегаема,
понеже всичките й до/сегашни провинения, прегрешения и престъпления остават ненаказани, а немалко от тях въобще неразкрити; която смята, че Видовден
в историята е нещо измислено, или пък твърде архаично, или че съвременната политическа рационалност и инструменталност са конструирали вече стратегии, тактики и оръжия, които да предотвратяват изобщо такива възможности,
които биха застрашили, променили или отнели напълно статуса, привилегиите
и облагите на самодоволните и безсъвестни политически елити, а и дори класи.
Впрочем, завистта и дори омразата между отделни представители на съвременните български левици е публично забележима и обилно коментирана, но
и закономерно води до отслабване на авторитета на и вярата в левите партии.
Дори като зловещ парадокс изпъкват казусите, при които социалдемократически формации се приютяват под покрива на десни и яростно антикомунистически
коалиции, или пък случаите, при които конкуренцията, а и баталията между вътрешно-партийни движения, платформи и идейни течения в най-мощната лява
формация – БСП, не познават никакви граници, стигат дори до крайности, чието
публично наличие може само да провокира по-тежки ерозии на вярата в лявото.
Трябва ли да подминаваме с мълчание или пренебрежение и доносите, които
едни леви политически лидери, елити, или партии изпращат до централите и
международните институции на континентални, или световни леви организации
за своите преки (стари, или нови) конкуренти на местна/национална територия?
Подобна срамна практика е валидна както за някогашна, разтърсвана от военните събития на гражданската война Испания, така също за днешна България!
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На девето място следва да се визират, анализират и разтълкуват и военните
авантюри, т.е. съпричастието и съучастието на дадена страна към милитаристични инвазии в чужди – по-близки или по-далечни – страни, които определено не
носят особено големи ползи, но предполагат бъдещи тежки изпитания, или загуби.
Погледнато през лупите на протеклите или на сега пулсиращите събития, ние
не сме обезопасени в този контекст, понеже доста отдавна сме и въвлечени,
пък и политиците ни не правят нищо съществено, за да ни извадят от капаните, които са тясно свързани с участието на наши военни контингенти в далечни, или в близки страни, във всевъзможни – мироналагащи, мироподдържащи,
мироопазващи и пр. – военни операции, от които инкасираме само огромни –
при това не само чисто финансови – загуби, а и човешки жертви, които не носят нищо съществено, добро за държавата, а още повече пък и за народа ни.
Колкото повече се говори/пише за разпространението и утвърждаването на
Демокрацията чрез прилагането на такъв сорт операции, толкова повече се
засилват впечатленията, внушенията или убежденията, че Демокрацията съвсем колабира, че тя е крайно анемична, дори несъществуваща в стария й вид.
Най-странното, дори тъжното е, че такива милитаристични авантюри преживява
и нашата Родина заради сервилността, алчността на нейни управници и политици,
които даже са от съвършено различен идеологически и партиен десен, но въпреки
това изпращат зад граница военни контингенти, който да осъществяват коварните
сценарии на „новите господари на света”, заради което у нас се връщат и ковчези,
да не говорим/пишем за колосалните загуби на парични и други средства, от които
иначе съдбовно се нуждае изпадналата в крайно тежка и хронична криза държава.
Освен това, както тогава Испания се превръща в територия-лакмус за силите на привличане (или отблъскване) спрямо Запада и Изтока, така също и
днес, в постмодерния и неолиберално глобализиран свят и на Стария континент сме подложени на непоносима гравитация – да бъдем предани на коварни сили, които искат не само да се възползват от нас, но и да се окажем, или
да ни принудят да бъдем противници, врагове с братски страни, или култури.
На десето място, трябва да не се пропусне, а да се разкрие и обективно,
научно да се анализира, обясни и интерпретира релефното наличие и ескалиращото значение на разнообразните типове противоречия и конфликти между
про- и антисистемните идеологически и партийно-политически образувания
както от националистически, сепаратистки, иредентистки, така и от съвсем друг
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идеологически порядък – расистки, ксенофобски, конфесионален, етнократичен, класов и пр., които бавно или пък бързо взривяват социума, и то в условия
на съществено отслабване на имунитета на демократичните политически сили.
За никой, даже и слабограмотен човек не е тайна, че фашизмът в Италия, нацизмът в Германия и франкизмът в Испания идват заедно с рязко ескалиране
на ксенофобията и расизма, на нетърпимостта и непоносимостта към „чуждия”.
Днес никой разумен и морален човек не може да си позволи да твърди, при
това и без каквито и да са притеснения, или страхове, че ще стане за присмех,
че подобни симптоми у нас изцяло липсват; че в държавата, или в гражданското й общество не се раждат, и не се увеличават такива тенденции; и че разделенията между хората по всевъзможни критерии не се усилват и ожесточават.
Незачитането, а – обратното, – стигматизирането и преследването на различията на или между хората днес се превръщат в горчива реалност и тъжно всекидневие, за които главна отговорност и дори вина имат съвременните политици.
И ако Испания притежава огромни исторически „заслуги” спрямо репресиите на
евреите още от своето мрачно Средновековие, а Германия или Италия ще се
сдобият с такива „приноси” през епохата на Модерността, то не бива ли да се
притесняваме и страхуваме, че днес, у нас, в ерата на вилнеещата постмодерност антисемитизмът набира мощно скорост в публичното време-пространство.
Защото сега у нас маниите или фобиите спрямо евреите, циганите, турците и
дори руснаците се превръщат едва ли не в национален, или олимпийски спорт,
в преферирано занимание за твърде много от политическите елити, а и партии.
А до какво водят подобни страстни занимания и политически удоволствия може
съвършено безпогрешно да провидим и разберем, ако се върнем и погледнем
само малко назад – към времената или събитията, съпровождащи настъпването на фашизма в Италия, на нацизма в Германия, или на франкизма в Испания.
На единадесето място, доста важно и полезно е да се осъзнаят сходствата, произтичащи от безволието и безсилието на държавните власти и на господстващите елити, които тогава Хосе Ортега-и-Гасет обвинява, че са превърнали страната му в безгръбначна Испания – нещо, което може да пренесем
напълно основателно и към нашата злочеста Родина, превърната от нейните
управници и политици в безгръбначна и сервилна България, коленичила пред
и раболепно изпълняваща повелите и капризите на своите господари; в държава, лишена от суверенитет и достойнство, която прислужва на „силните”. Не
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е случайно обстоятелството, че естествено или изкуствено в публичното време-пространство, в нагласите на гражданството определени – външни или
вътрешни – сили всячески се стремят и опитват да внедрят настроения и интерес към силната ръка, към истинския политически мъж, към авторитарните
манталитети и маниери в политическите ребуси и в държавното управление. А
не бяха ли подобни тенденции валидни и за фашистка Италия, нацистка Германия или франкистка Испания от първата половина на вече миналия ХХ век?
Тъй че симптоматиката е релефно забележима, но още по-лошото е и крайно
тревожна, макар и тя да се дезавуира, преднамерено скрива, или премълчава.
На дванадесето място, можем да посочим съвсем преднамереното изоставяне на властта от водещите политически фактори, които целят – чрез потапяне на обществото в кризисност, разделения, напрежения, драми и трагедии
– гражданството отново да се обърне с молба и смирение към тях, да ги възкачи отново на троновете на властта, както и – след горчивите изпитания и жестоките жертви на обществото, след хаоса в държавата – да се дадат и сигурни
шансове, и периметри за действие на реакцията. Това реално са одиозни реалности и събития, които са забележими и в онова, и в днешното време и битие.
На тринадесето място, трябва да се фиксират, но и разкрият потайностите
около естествено, или изкуствено предизвиканите правителствени, а и парламентарни кризи, които със своята усложняваща се поредност подлагат държавата и обществото на изключителни рискове, или ги изправят пред премеждия.
Драмата или, по-точно, трагедията на Испания непосредствено или по време на
гражданската война е свързана с такива процеси, тенденции или тежки събития
на дискредитация и радикална, принудителна и окървавена смяна на властите.
В годините на злополучния ни преход, който реално се и оказа реставрация
на един див, периферен, компрадорски, макар и отчасти постмодерно апликиран капитализъм, сме свидетели или жертви на не една и две изкуствено конструирани, по-кадърно, или по-нескопосано изфабрикувани политически кризи,
водещи до тежки и продължителни сътресения в държавата, или в обществото.
На четиринадесето място, задължително следва да се посочат колосалните
разминавания между обещанията за и изпълненията на крайно нужните за държавата, обществото и нацията твърде дълбоки обществени реформи и трансформации, които или се блокират съвършено умишлено, или в социума се допускат само палиативни, най-често симулативни техни проекции и въплъщения.
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Такива процеси и тенденция има по времето малко преди или в самото протичане на Испанската гражданска война, но аналогични на тях процеси и тенденции съществуват и в нашата историческа, в т.ч. и родна действителност, макар
доста от тях да са провокирани, стимулирани от по-различни причини, фактори.
В този ракурс също сме изключително уязвими или даже прекалено „грешни”,
защото през всичките години, т.е. повече от четвърт век, родните властници, политици, или управници не са пожелали да извършат докрай нито една реформа, която
са обещали при своите възкачвания в управленски статус, а точно обратното – още
повече са затруднили осъществяването на необходимите за страната реформи. А
подобни ножици между думите и делата на политиците и властниците обикновено
залагат опасни възможности за скорошни или по-отдалечени във времето социални
недоволства, ескалации на различни екстремални събития и тежки щети за социума,
породени от социалните неравенства и несправедливости, от политическите афери
и меркантилните сценарии на разнолики властници и управници, който се отразяват
зле на държавата и преди всичко на народа, който изпитва всичко това на своя гръб.
На петнадесета позиция, непременно (само по ред, а не и по значимост) би
следвало да се поставят и въпросите за мощния подем и публичното разпространение на разнородни политически радикални, екстремистки идеи, властови
технологии и конфликтни практики, които силно преформатират реалността.
В тъжната история на Испания от времето преди, а и по време на Гражданската
война такива радикални, екстремистки идеи, властови технологии и конфликтни
практики имат две, крайно-противоположни физиономии – едни, присъща на
ляворадикалните сили, най-вече на анархистките лидери и организации, други,
проявени от страна на дясно и крайно-дясно ориентираните политически сили.
А подобен сблъсък между такива субекти няма как да мине без кръвопролития,
нито без използването на силови прийоми и много тежки политически решения.
Не е нужно да се дават много и директни примери от доста тъжната и трудна историческа биография на несполучливия ни преход към демокрация, защото и дори със съвсем просто око релефно се забелязват силуетите на растящите (всеки ден!) радикални, екстремистки нагласи и формирования, които са несъмнен израз на недоволство, на отвращение от случилото се през тези години.
Подобни исторически пролиферации или политически конюгации на радикални
идеи, идеологии, партии, движения, а и практики трябва силно да тревожат обществеността, защото техните появи на хоризонтите на обществено-полити54

ческия живот никога не са предвестници на нещо хубаво за които да са народи.
Ако си направим труда ментално да се пренесем в събитийността на Испания преди и по време на гражданската война, несъмнено ще видим каква опасна и зловредна роля имат подобни ескалации на радикалните идеи за социума.
На шестнадесето място, би било извънредно ценно, а и полезно да се подчертае постепенното и сякаш незабележимо, но пък и от определени моменти
вече ставащо напълно очевадно и даже притеснително ограничение, или дори
тотално лишаване на гражданите от много и важни техни права или свободи.
В изостанала, селска и слаборазвита Испания от десетилетията и дори годините непосредствено преди избухването на Гражданската война, където повече
от 2/3 от обработваемата земя принадлежи на 2-3%, т.е. собственост е на шепа
крупни латифундисти, няма как останалото (без земя) население да преживява
нормално, затова и в тежки години му се налага да се изхранва с диви корени,
което естествено обяснява и свирепата борба за извоюване на права, свободи.
Но и онази шепа от свръхбогати земевладелци, клирици, банкери и военни, които притежават почти всичките богатства на страната, няма как да не прибягват
до всички законни и най-вече незаконни, неморални средства, за да защитят и
увеличат още повече своите владения, финансови богатства и привилегии, при
което са принудени да се защитават с всички сили от огромното бедно или бедстващо население и то с всевъзможни ограничения на неговите права, свободи.
Сраженията някога, в обхванатата от пожара на гражданската война Испания,
се водят и за защита на извоюваните и законно легитимирани граждански права
и свободи на хората и срещу стремежите, опитите на франкистите и на техните
фашистки, нацистки и пр. външни съюзници да ги отнемат от този горд народ.
Нека само за миг се пренесем в днешна, т.е. преобразена до непознаваемост България, в която вече има райони, в които почти цялата обработваема
земеделска площ е в ръцете на шепа крупни латифундисти или концесионери,
които са способни на всичко, за да увеличат и защитят своите колосални богатства, и които умишлено и меркантилно убиват цели поликултурни аграрни територии, за да ги използват за монокултурно производство, гарантиращо лесни и
бързи печалби, но затриващо и всичко друго, което някога е давало поминък.
Както показват някои публикации на сериозни експерти и изследователи, а даже и на някои проговорили политици, повече от ¾ от траншовете от ЕС за аграрната сфера отиват директно в ръцете и кесиите на подобни новобогаташи,
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които за подобни облаги неизбежно – принудително или доброволно – трябва
да отделят нещо за своите политически покровители, или комисионни за елити.
Така ако не милиарди, то поне много стотици милиони евра изтичат в джобовете и банковите сметки на такива собственици или ползватели на родната земя,
а оттам и в кесиите и задграничните депозити на корумпираните ни управници.
И трябва непременно и открито да се запитаме, дали ако този процес на свръхконцентрация на земеделските площи продължава и за в бъдеще, няма все някога да се стигне и до бунтове, или дори до тежки кървави разправи на напълно
обеднялото, мизерстващото, нямащо нищо и работещо за стотинки население,
приличащи по нещо на спонтанните бунтове, или кръвопролитията в някогашна
Испания от 20-30-те? И дали подобни впечатляващи, или пък морално и политически потресаващи събития няма да имат някаква, твърде осезаема и доста
прозрачна връзка, или зависимост с евентуалните съпротиви, т.е. с битките на
ограбения (от неприемливо облажилите се от прехода нови капиталисти) народ
за извоюване на брутално потъпканите права и напълно отнетите му свободи?
Този процес е валиден – макар и по други причини, в други форми и с различни средства от онези, които някога са се пробирали и прилагали в испанската крупна трагедия – и за днешните ни социални реалности и нагнетените ни от
огромни напрежения обществени нрави. Днес законите също се „произвеждат”,
за да си останат формални или с „пробойни”, които позволяват на властниците
да правят каквото, когато и както си щат, но, разбира се, в ущърб на народа, на
държавата или на гражданството, което дори и да знае, вече няма и достатъчно
властови, а пък и други ресурси, за да отстоява с успех своите права и свободи.
Обстоятелството, че днешна България е сред призьорите в класациите на корупираност, на плътно обвързване с и на ескалираща зависимост на държавните чиновници от корпоративните интереси и групировки, а пък и от очевадното
дори и за слепите преплитане и срастване на държавата с мафията е символ, а
и реално въплъщение на падението и позора на всички, ангажирани с властта.
Подобни синдроми има и в Испания от една друга, отдавна минала историческа
епоха, когато страната е и в навечерието, или в разгара на гражданската война;
и те недвусмислено, категорично, трагично илюстрират накъде, до какво водят.
Тогава за богаташите, за каймака на испанското общество е без значение какъв
ще е политическият режим, а и на каква цена, и с какви жертви той може да се
наложи, стига само да обслужва както трябва тези елити, да им носи печалби!
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Затова и никак не е случайно, а е – обратното, – съвършено закономерно едновременното присъствие и влияние върху обществено-политическия живот у
нас през годините на злополучния преход към периферен и компрадорски капитализъм на като че ли изглеждащо доста симетрично взаимодействие или въздействие между безпорядъка в държавата и обществото с драматичното разслояване, непомерното забогатяване на определени елитарни малцинства, на
историческото появяване на невиждани и нечути в родната история олигархии,
а и с откриването на големи шансове и реални процеси на ескалация на профашистки идеи, даже на откровено и неприкрито, или пък даже на завоалирано
толерирана от немалко десни и центристки ориентирани политически сили реставрация и оправдаване, или възвеличаване на монархо-фашисткото минало.
Публичните демонстрации на про/фашистки организации от миналото, сантименталните днешни описания и тълкувания на историческото предназначение и
проявление на легионери, бранници, отецпаисиевци и пр. са наше всекидневие.
Традиционният, регулярно провеждащият се Луков марш, засилването и дори
насърчаването от страна на политици, на национални или местни управници на
яростен антикомунизъм, на тотална нетърпимост и непоносимост между сторониците на различни идеологии и социални практики са вече горчиво ежедневие
за преходната ни действителност и обществено-политическия ни пейзаж в нея.
И както някога те доведоха до пълна разруха и десетилетни вражди испанския
народ, така и у нас в годините на прехода също коварно се залага нещо такова.
Още повече, не бива да забравяме, че на Испания й трябваше дълга поредица
от десетилетия, за да се помири разделеният й (от Гражданската война) народ,
както и че ние от самата „зора” на (уж!) демократичния преход, от „избухването
на демократичната революция”, която се и оказа чиста контрареволюция, непрестанно продължаваме да слушаме, четем или коментиране изявленията, или
апелите на домораслите ни политици и политикани за крайната потребност от
осъществяване на помирение и единение на „разфасования” в прехода народ,
но до такъв съдбовен и полезен етап, или резултат, за жалост, не сме стигнали.
Разбира се, аналогиите, приликите или сходствата изобщо не са от типа на
огледалните повторения, или репродукции, но, макар и доста относителни, също крият в себе си колосални възможности и опасности за гибелни развръзки.
На седемнадесето място е важно да се подчертаят процесите и тенденциите на съвършено преднамерено, макар и твърде добре завоалираното до из57

вестен момент дискредитиране и отслабване на символния ореол на изключително важни за народа духовни институции и традиции, каквито примерно са
свързаните с църквата и господстващата религия. В добре известната в целия
свят със своите католически традиции Испания през онези трагични години има
огромен разкол между свещениците, които застават на съвършено противоположни идейно-политически рубежи в онези събития, както и редица случаи на
поругаване, малтретиране и дори убийства на свещеници, монаси и монахини.
В годините на прехода ние също преживяхме (и то неведнъж, а на няколко
вълни) политически, целенасочено инспирирани и брутално/перфидно осъществени разделения в белия и черния клир, както и дълга поредица от (наистина
потресаващи ума и социалната чувствителност на хората) публични кощунства,
ужасни гаври или невиждани светотатства с БПЦ, или с нейни знакови фигури –
патриарси и митрополити, при това и редом с пълното бездействие срещу, или
даже с опасното съдействие от наши знакови политици и управници за крайно
предизвикателните твърдения, опити и безцеремонни действия на външни сили, засягащи много тежко статуса, а и историческата съдба на православието.
И както някога, по времето преди, или в разгара на Испанската гражданска война, така и днес, у нас религиозната карта също толкова безогледно и мащабно
се експлоатира за политически цели, или сценарии на външни/вътрешни сили.
И въпреки, че у нас в годините на прехода всички свещеници (от двата клира)
като цяло се представят за антикомунисти, твърде малко от тях, главно по
високите етажи на църковната йерархия или от онези, които забравят Бога и се
впускат в недопустими, неморални занимания, се сдобиват с големи богатства,
а останалите, подобно на доста от своите братя от някогашна Испания мизерстват, биват принуждавани да правят неправедни деяния за своите началници, а
и някои от тях с носталгия да си спомнят за „лошите комунистически времена”,
когато са преживявали със сигурни заплати, а и с доста охолен начин на живот.
Независимо, че църквата е отделена от държавата, немалко свещеници от двата клира съвършено несмутимо и невъзмутимо са приобщават и публично изповядват, дори още по-лошо – използват статуса и ореола си, за да принуждават определени вярващи среди да се аташират към дадени политически елити.
А подобна тясна обвързаност с политиката от страна на свещениците може да
води единствено до тежки последици, за които испанският опит е красноречив.
На осемнадесета позиция, може/трябва да се посочат и дешифрират при58

чините, обстоятелствата, подбудите и технологиите, които са пряко или косвено
свързани с липсите на достатъчно политическа воля, на нужните управленски способности и умения на властите, на които огромни части от населението
поверяват своето настояще или историческото си бъдеще, тъй като привиждат
само в тях защитници на обществените интереси и ценности, а и на прогреса2.
Не са ли загубените от републиканското правителство извънредни избори през
1933 г. плод тъкмо на разочарованието и дори на наказанието на електоралния
абсентизъм на огромни социални маси на работници, селяни, а и интелигенти,
които преди това – през пролетта на 1930 г., са дали своето доверие и гласовете си на левите сили, обаче след това не са получили нищо от очакваните, обещаните реформи и в аграрната сфера, а и в други зони на обществения живот?
Не е ли липсата на историческо, политическо и нравствено мъжество на поелите кормилото на властта испански леви фигури и елити да отстояват, но и реализират онова, което преди това са дали като обещание, една от кардиналните
причини, твърде сериозен фактор за ерозията на публичното доверие към тях?
А, както историята нееднократно, но и неимоверно горчиво илюстрира разногласията, противоречията, конфликтите, липсата на своевременна и цялостно мобилизирана и приложена политическа воля могат да водят до колосални
рискове, а при тяхно задействане и до необратими и скъпоструващи последици.
Онова, което е сякаш автоматично възпроизводимо при всяка поредна смяна в
правителствата и в парламентите, е натрапчиво забележимото отсъствие на необходимата политическа воля, която е крайно потребна, за да се гарантират и придвижат съдбовно нужните за страната реформи. Подобно на испанския казус, у нас
избраните политици също нееднократно пропиляват декретираното им (от техните
избиратели) социално, политическо, а и морално доверие, като приемат решения,
стъпки и поведенски линии, обратни на онези, които са им обещавали. И тук не става дума за стандартни или тривиални политически игрички и спекулации, а за радикални дистанции и отчуждения от ангажименти, които имат тежки последствия.
Не е случаен фактът или тенденцията на намаляване на доверието към левиците,
тъкмо защото те са много леви на обещания по време на изборни кампании, но покъсно, когато вече имат статут на управляващи сили, не се отличават по действията и реформите, които прокарват, от онези, които са присъщи не десните партии. И
стават все по-страшни – като историческата перспективност или съдба – хоризонтите за днешните левици, чиито елити продължават да затъват в и даже доволст59

ват от приобщаването и експлоатацията на очевадни или перфидно лансирани и
натрапвани неолиберални идеологеми, отнасящи се до (уж!) закономерното, или
съвършено неизбежното размиване и даже сливане между лявото и дясното, и до
триумфа на политическата хермафродитност, а и на идеологическият травестизъм,
от които традиционните леви елити и идеолози сякаш не изпитват никакви сериозни притеснения, пък дори и най-малки морални угризения, които биха били редни.
Тъкмо затова „червеният електорат” наказва неведнъж и доста жестоко своите
избраници поради тяхната управленческа мекушавост, липса на достатъчно политическа воля, натрапчиво лансиран опортюнизъм, всевъзможни обяснения и
оправдания с международната или с вътрешната конюнктура, болезнени за народа, или за този електорат разминавания между искрените желания и липсите
на реални възможности, условия да се направи това, което преди е обещавано.
На деветнадесето място (съвсем не по ред!) би могло/трябвало да се позиционират скоротечните процеси на разпади и разделения в средите на най-мощните
и значимите в дадена страна политически партии, в т.ч. и ексцесиите в идеологическите им тежнения, които се отразяват доста зловредно на много процеси.
Вече по-горе стана дума за острите противоречия, конфликти и дори братоубийствени войни на социалистите и комунистите срещу анархистите в Испания, от
които губи единствено цялата левица в страната, и то фатално, а и за дълго време.
Тези разколи и дистанции не са преминали дори и днес, след толкова дълго време.
За нашите съвременници вече не са никаква, а – обратното, – публична тайна
са процесите на сериозна ерозия или солидна дискредитация както на десницата,
така и на центъра, а пък и на левицата, чиито властови позиции днес се опитват да
заемат други – нови, радикални по щенията, действията си политически структури.
Затова и не са случайни, а напълно закономерни непрестанните – в годините на
драматичния, тежък и дълъг преход – конструирания, както и високата смъртност
както сред десните, така и сред левите партийно-политически формации, за които
днешните, особено младите поколения вече дори не знаят почти абсолютно нищо.
За какъв сериозен и мащабен публичен интерес, а и граждански афинитет може да
става дума към сегашното крайно нелицеприятно и буквално „насипно” състояние
на повечето от дузина компартии или на поне десетината – изглеждащи като полуживи, или пък вече агонизиращи – социалдемократически формации, които въпреки своя неугледен статус и фалцетен патос не престават да враждуват помежду си.
В годините на прехода има една доста силна тенденция до определен негов етап,
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в която всички се стремят да се придвижват към центъра – и от дясно, а и от ляво,
но после тя постепенно затихва, за да се появи на нейно място, на историческата
сцена и политическата арена коренно различна тенденция, която е свързана с радикализация и на десницата, а и с опити на създаване – отвън и отвътре – на нова,
радикална левица, която публично да дезавуира, унищожи изцяло старите левици.
Знаменателен е фактът, че в „алхимичните” експерименти за подобно изкуствено
умъртвяване на едни и сътворение на други, нови и уж радикални левици взимат
дейно – афиширано или добре замаскирано – участие и външни фактори, в т.ч. и
сестрински партии от големи западно-европейски страни, чиито фондации у нас не
престават с опитите си да преформатират родното политическо пространство, като
го запълнят и с нови „полуфабрикати” по тяхно усмотрение, а пък и за тяхна изгода.
Интересното е, че в идейните визии, технологии и прагматики на новите радикални
левици се забелязват доста странни реставрации, възкресения на отдавна исторически заглъхнали и изчезнали проанархистки опции и властови прийоми. А това
особено релефно се забелязва от добрите познавачи на органиката, идейната визия и технология на гражданските протести срещу Властта, които заливат все повече глобалния, постмодерно конструирания и неолиберално контролирания свят.
Може би има някакво сносно обяснение за подобни идеологически и политически
реверсии към вече почти забравеното или съвсем непознатото на младите генерации огромно анархистко наследство, криещо се и в очевадната политическа импотентност на мнозина от традиционните леви партии в днешното преломно време.
Затова и сигурно не е никак случайна подмяната на знаменития девиз „Един призрак броди по света – призракът на комунизма” с неговата съвременна, постмодерна, неолиберално или уж деидеологизирана формулировка, пък и униформа: „Един
призрак броди по света – призракът на популизма”, разбирай също и на анархизма.
Не бива да омаловажаваме, пренебрегваме или елиминиране факта, че днес лансирането и разпространението на анархистки идеи, визии и политически технологии се върши от различни източници, които преследват дори противоположни цели.
Едва ли обаче в един съвременен глобален и привидно „отворен” свят, в който на
воля и без препятствия се осъществяват коварни сценарии за тотална плурархия,
за повсеместно инспириране на панархия в държавата и обществото, най-доброто
лекарство срещу техните недостатъци, слабости, пороци и рискове може/трябва да
бъде именно или единствено прибягването и използването на анархистки методи.
На двадесето място, вероятно трябва да се поставят и проблемите, свързани с
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извеждането на предни позиции – в такава крайно сложна или дори взривоопасна
историческа ситуация – на политически амортизирани, намиращи се вече в зенита си идеологически и властови фигури – лица, елити, или даже партии, които
изобщо не са на равнището на съвременните исторически предизвикателства, но с
конюнктурното си присъствие и влияние могат да забавят, или отклонят за някое
време развитието на историята, както и да нанесат огромни щети, беди на хората.
В Испания след Гражданската война тези процеси траят много десетилетия, като
превръщат страната в една от не най-атрактивните страни за нейните посетители,
най-вече относно политическите порядки, повсеместната цензура, полицейските
репресии и пр., а не откъм нейните туристически развлечения и курортни прелести.
В днешната й биографичност въпреки официално лансираното и отстояваното от
много политици национално помирение все още се чувстват мрачните силуети и
тъмните сенки на драматичното и кошмарно миналото от времето на франкизма.
Впрочем, не бива да забравяме и за едно от най-срамните и позорни страници
от трагичната биография и на Гражданската война в Испания, и на времето малко
преди нейното избухване, когато разколът между левите сили в страната осигурява
много по-лесно и по-бързо прокарването на репресивни, цензорни практики в нея, а
още повече, че самите противоречия и непоносимостта между социалисти и комунисти, от една страна, и анархисти, от друга, водят и до подобни одиозни ексцесии.
Съвременната постмодерна епоха и господстващите в нея неолиберални манталитети и маниери в различни жизнени сфери определено подпомагат, от една
страна, колизиите, кризите, колапсите и дори агониите на немалко леви формации,
но, от друга – и предлагат ведри, дори и слънчеви хоризонти за възпроизводството
и разпространението на всевъзможни стари, амортизирани от историята и политическата практика, или нови, непознати досега логики и техники на цензуриране или
преследване, редуциране, а дори на елиминиране на реалния/потенциалния враг.
Странното или, още по-точно, закономерното е, че подобни слънчеви хоризонти се
появяват обикновено върху небосвода на историята преди всичко в тъмни и студени, наситени с мракобесие, с липса на човещина времена, или политически нрави.
Няма да е ненужно да припомним тук и сега, че в драматичната или злополучната история на родния преход уж към демокрация, а реално към див, периферен
и компрадорски капитализъм също има немалко случаи, при които леви формации,
които си съперничат, прибягват до неморални и противоправни деяния към другия,
например чрез всевъзможни доноси, публични обвинения и искания за елиминира62

не, посредством законови актове и властови инициативи, на техните противници.
Да напомням ли, че някои от родните социалдемократи бяха най-гласовите и найтвърдите претенденти БСП да се закрие колкото може по-бързо или окончателно?!
Да припомняме ли също, че дори като живеят за сметка на субсидията на БСП, някои нейни предишни коалиционни партньори се позволяваха неведнъж да й извиват ръцете, да влизат в непозволени връзки и сговори с най-върлите й противници,
да издигат собствени кандидатури в ущърб на основния си коалиционен партньор.
В днешна България такава опасност са и реанимацията на, политическите чадъри над възкресени профашистки структури и движения чрез публичната реклама и демонстрацията на символи, действия, радикално противоречащи на демократичния етос. Тази опасност се придвижва и чрез исторически, а
и идеологически износените, политически изхабените или социално-морално
дискредитираните партии и техните елити, които за съжаление нямат достойни политически, или равностойни идеологически съперници нито в средите на
новите десници, нито пък в средите на новите, в т.ч. по-радикалните левици.
В този аспект „старите вълци” в политиката продължават (пряко или с подставени лица) да „дърпат конците” в държавния, или обществения живот, при
това с несъмнено голям успех. Затова и част от гражданските недоволства от
политическото или партийното статукво са насочени и срещу такива одиозни
(явни, или завоалирани) фигури, босове и „сиви кардинали”, които с присъствието, или дейността си, както с крехките надежди, или с гневните искания за
„нови политически лица и оферти” предопределят лоши последици за народа.
На двадесет и първо място следва да се визират, анализират и коментират и
ексцесиите по време на изборните кампании, несъгласията с вота на избирателите, опитите за касиране и преповтаряне, за избори от типа на „избори до дупка”, докато не се постигне желаното от някого – нещо, което не е никак чуждо нито
на родната ни преходна история, нито на желанията на някои от днешните политически играчи да възползват от такива инструменти за влизане във властови роли.
Вече стана дума за традиционните (през годините на злополучния ни преход)
наказателни вотове и отляво, и отдясно, от които обективно нищо добро не дойде.
И донякъде тъкмо подобни дефекти или провали в изборните кампании и на левиците, и на десниците стоят днес в основата на инспирираните – отвън и отвътре –
искания за радикална промяна в избирателната система, за тотално премахване
на пропорционалната и субституцията й с изцяло мажоритарна система за избори.
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Нека не забравяме, че по време на двете вълни на бурните и масови граждански
протести през 2013 г. неведнъж бяха публично издигани призивите на определени
групи за незабавна забрана на съществуващите партии, за инфилтрация на перманентен граждански контрол във всички държавни институции, дори – от някои
соросоиди – за напълно равностойна и алтернативна фигура на президента и пр., а
всичко това изглеждаше много (по онова време) на анархистични типове събития.
Нещо повече, сегашната умишлено инфилтрирана и утилитарно поддържана
еуфория по налагане на мажоритарната система се оказва и пореден, съвременен,
а и изкусно завоалиран маньовър, който цели да ограничи до максимум или дори,
при евентуална възможност, тотално да елиминира редица от солидните партии,
които досега са имали определено представителство в институциите на страната.
А точно на свръх-човеците в политиката, на супермените в идеологическите схватки и баталии се разчиташе в предишните исторически времена и обществени премеждия, в т.ч. онези от появата и господството на фашизма, нацизма и франкизма.
Тези странни, но натрапчиви аналогии не бива да се изпускат от внимание, анализ,
защото както тогава, така и днес те отварят широко порти пред олигархиите, които
стоят в сянка, но поддържат дори и най-репресивните политически елити, режими.
На двадесет и втора позиция със сигурност трябва да се поставят, а и коментират и ескалиращите процеси на естествената или изкуствената инфилтрация в общественото време-пространство на всевъзможни, крайно противоречиви или дори взаимно изключващи се политически слухове, мълви и други
социално-психологически оръжия за видима или завоалирана, но иначе твърде мощна регулация, за солиден и ефектен контрол над енергията на масите.
Най-драстичен е примерът с елиминирането на лидера на анархистите от дирижираните от Москва комунисти, който успоредно с това разпространяват в
публичното пространство и крайно нелицеприятна версия за неговата измяна.
Както в метежните времена и ужасни събития за цяла Испания от годините на опустошителната гражданска война, така и в нашата (отново прекалено
разрушителна по своите последици) преходна история не липсват огромните
стремежи и опити на политически меркантилни или нечистоплътни властници,
управници, популисти и демагози да се възползват от такива опасни средства,
без изобщо да се съобразят и с това до какви последици те могат да доведат.
Днес, в епохата на дигиталните светове и конфронтации, в ерата на хибридните войни и променящите се пропаганди, тези тенденции също са реални фак64

ти. И както тогава по целия свят, в Европа и в нашата страна неведнъж се разнасят и коментират спекулативно фалшиви новини за развоя на събитията на Испанската гражданска война, така и днес, когато отново се говори за нова, поредна студена (но твърде гореща по ефектите и резултатите си) война има предостатъчно свидетелства за подобна тотална манипулация на масите за ставащото.
Днес постмодерно сътвореният и инкрустираният неолиберализъм си позволява без всякакво право и основание да етикира всичките си противници, независимо от тяхната абсолютна разнородност и несходност, като „фашисти”. Това
личи както по напълно абсурдното и несъвместимо с научните критерии цинично
отъждествяване на комунизма с национал-социализма, т.е. фашизма, така също
в изравняването на фашизма с днешния радикален ислямизъм, за чиято историческа поява и световно разпространение главна роля и вина има тъкмо Западът.
На поредно място следва да се постави и многопосочно разисква и темата
за превръщането на държавно-общественото пространство на някоя, обзета от
социално-политически безредици, страна в опитен полигон или в реален плацдарм, на които по-мощните геополитически „играчи” могат да разиграват своите
властови стратегии, да експериментират всевъзможни нови оръжия и тактики,
без да се съобразяват с потенциалните/реалните жертви и цени на тези опити3.
Годините на Испанската гражданска война се оказват „златни” шансове за
нацистка Германия, фашистка Италия и подмолно действащите други западни,
а и не само оксидентално-европейски политически сили, които успяват да експериментират, разбира се, за сметка на испанската страна, а най-вече на нейния горд, свободолюбив, но и многострадален народ нови оръжейни техники,
милитаристични стратегии или тактики, което впоследствие се оказват и доста
широко разпространени, а и масово прилагани по време на малко по-късно избухналата, а и далеч по-опустошителната и кръвожадна Втора световна война.
И най-неукият и дистанциран от политиката българин може да ви каже, че
сега България е пешка в световните геополитически сценарии; че страната ни е
полигон за исторически и политически (вредни за държавата, обществото, културата и нацията ни) проекти и задкулисни сценарии; а и че е на път да се превърне и в плацдарм, защото нейни властници я поставят в статус на прифронтова държава в новите стълкновения. В страната ни отдавна са разположени и
чужди военни подразделения, чието привеждане в ефективни действия може
да донесе единствено колосални беди или неимоверни трагедии на нашия на65

род, така както някога се случи нещо подобно на испанския народ, значителна
част от който трябваше да се съпротивлява и воюва срещу чуждите помощници
на франкизма, т.е. на тези, които отвориха портите за нахлуване на фашизма.
И както тогава, в запалената от всички страни Испания, ескалиращо на гребена
на вълната се възкачваха, а и проявяваха авантюристи и милитаристи, така и у
нас, в годините на прехода, нееднократно подобни типажи си опитваха късмета,
сервилничейки на своите чуждоземни европейски и отвъдокеански господари. И
дори стигнахме до положението най-високопоставената фигура в държавата ни
да бъде най-яростният и най-гласовитият „ястреб”, рекламиращ приобщаването
на страната ни към избори, от които тя може единствено и фатално да загуби.
На двадесет и четвърто място може/трябва да се фиксират и проблемите,
които са тясно свързани с неизбежно очертаващата и мощно налагащата се тенденция към опасен тип авторитаризъм и реакционност в сферата на държавното управление, на коварното прокарване или налагане на цензурни практики.
Испанската държава има свои огромни исторически съкровищници в създаването и утвърждаването на мракобесни политически режими, на гибелна реакционност и тотална цензура, безпощадна репресии за всички инакомислещи както по протежение на своята биография през Средновековието, така и през годините на вихъра, а пък и още повече след тях, след края на Гражданската война.
В нея духът и призраците на полицейщината, на преследването на свободомислещи умове и непокорни сърца е добре позната и чудесно шлифована традиция.
Едва ли, обаче, и у нас днес има нормален български гражданин, който да
не забелязва изобщо симптомите на разрастващия се авторитаризъм, възшестващата реакционност в политиката или ескалиращото цензуриране на всички
инакомислещи субекти от страна на управляващи формации – скандалите около масови подслушвания, проследявания, компромати или изнудвания с флашки отдавна са станали банално, но и прозаично всекидневие на политиката ни.
По-напред стана дума и за преднамерено инфилтрираните и трайно поддържани в масовата психика и общественото съзнания настроения или пиетет на маите към силните и силовите политически фигури, към лидери-мъжкари, които не
си поплюват не само в словата, а и в действията, не се церемонят с враговете.
На следващо място трябва да се отбележат, внимателно и многостранно да
обсъдят процесите и тенденциите на мощното нашествие и възцаряване в политическото време-пространство, в т.ч. и в силно политизираните езици и соци66

ални комуникации на демагогията и популизма на явно враждуващите страни4.
В историческата и културната съкровищница на човечеството отдавна на
почетно място стои знаменитата сентенция, според която първата жертва на
всяка война е истината (и правдата), отнасяща се до разкриване, оценяване и
тълкувание на реалните причини, фактори, за развоя и ефектите на събитията.
Тази желязна закономерност не подминава тъжната, а и многострадална страна на испанския народ по време на Гражданската война, която се вихри тогава.
Не е нужно обаче да се дават впечатляващи, екзотични или потресаващи
примери за мощната ескалация на подобна тенденция в днешно време както в
света, в псевдообединяваща се Европа, така и в силно гърчеща се България.
Изглежда, в страната ни единственото, за което може със сигурност да се каже или твърди, че реално е отвоювало онова, което си е пожелало, са политическата демагогия и безнаказания политизиран популизъм, който прекрачват
всички разумни, допустими и морални граници и се превръщат в гибелен риск.
А те – демагогията и популизмът, – съвсем не си поплюват, когато им се налага да имат работа с истината и правдата на разумните и моралните граждани.
На двадесет и шеста позиция може/трябва да се поставят въпросите около
възможните или вече практически осъществените политически метежи срещу
законно избраните държавни власти, които целят определени радикални промени в съотношенията на политическите сили, или нечестен реванш на онези
от тях, които по легитимен начин са изгубили в предишните изборни кампании5.
„Целта оправдава средствата” е много стар и висш принцип, а и ефективно оръжие от далечни исторически времена и безпощадни обществени нрави, в
т.ч. и на великата испанска средновековна инквизиция, които обаче се прилагат
с пълна сила също и по време на опустошителната испанска гражданска война.
Този принцип, обаче, изглежда не е загубил нищо от своята огромна скъпоценност за твърде много от съвременните политици, защото те с извънредно
настървение и впечатляваща прилежност се стремят да го оползотворят и сега.
Примери за такова негово експлоатиране могат да се трупат в неимоверни количества както от трагичната биография на испанската гражданска война, така
и от не по-малко страдателната история на родния ни преход към демокрация.
Моралната поквара, безочието, наглостта, арогантността, цинизмът и бруталността на властолюбците, които не се спират пред нищо и не зачитат никакви,
дори вековечни морални канони или свещени традиции на своя народ, са флаг67

рантно забележими както в кървавите баталии на гражданската война в Испания, така и в преходните лудости на твърде много от политическите ни елити,
които, заради своите интереси, облаги и привилегии, са вечно готови да пожертват, хвърлят в огъня съдбата на отечеството и да отнемат правата на народа.
На двадесет и седма позиция трябва да се акцентира върху въпросите за
възкресението на исторически отхвърлени режими: в Испания – на монархията и политически репресивния авторитаризъм, у нас – на примитивния и компрадорски конструиран и регулиран капитализъм от началото на ХІХ век, унищожаващ тотално държавата, хвърлящ в колапс нацията и губещ идентичността й.
Не бива да забравяме, че още в самата зора на прехода и дори след цяло
едно десетилетие от неговото протичане квазидемократите у нас се опитаха да
предизвикат радикално пренастройване на публичните нагласи в полза на монархичното устройство и управление на държавата; за инспирират и провеждането на референдум; да представят, възвеличат монархията като исторически
връх; с други думи да реставрират исторически осъден и отхвърлен политически режим, т.е. устройство, донесло само национални катастрофи на страната. У
нас това стана в условията на привидно мирно обществено-историческо течение на събитията, макар че някои автори са склонни да го оприличават и с провокирането на гражданска война, която се осъществява по перфидни начини.
Доста странно или дори плашещо е, че държавите, обществата и народите
като че ли страдат (и то периодично, или хронично) от някаква огромна историческа амнезия за преживените бедствия, трагедии от техните предшественици.
Затова въпреки изживените исторически драми, те отново се подвеждат и дават твърде неразумно и лековато доверието си на силни фигури и политически
мъже, които ги уверяват, че ще гарантират ред, порядък и обновление в държавата и обществото, които впоследствие се оказват връщане към отдавна познати и горчиви измерения на някогашни зловещи исторически етапи или режими.
Така се случва през 1936-1939 г. за части от испанския народ, но така става и в
нашия злополучен и трагичен преход, в който илюзиите, а и пристрастията към
„силната ръка”, към „бащата на народа” или „господаря” на всичко в живота набират определено сила и се уталожват за доста години през този тежък период.
Култът към личността на „силния политически мъж”, който може да разреши
всички наболели проблеми и дилеми в държавното управление, да смири или
заблуди гражданското общество, и който може да се помести в ореола на някой
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днешен „каудильо”, изглежда, не е само избледнял исторически спомен, а доста натрапчиво впечатление, усещане, или несъмнено убеждение в наше време.
На предпоследна позиция би следвало да се отбележат и коментират въпросите за присъствието и ролята на различни тайни центрове или общества6,
които и в тогавашните, а пък и в днешните бурни, метежни времена определят
съдбите, посоките и последиците на планирани и прокарвани от тях задкулисни
планове, въплъщаващи се в колосални исторически драми, или дори трагедии.
Нашият злополучен преход към демокрация може да бъде и разглеждан от
тази доста любопитна гледна точка, т.е. откъм модните веяния и осезаеми настъпления на исторически непознатия интерес на политически ангажирани особи
към членство или заемане на висок статус в различни видове тайни общества.
Затова не бива да се очудваме, когато медиите по някакъв повод намесят имената на политически важни персони, които се оказват членове на илюминатски,
масонски, розенкройцерски, малтийски, ротариански тайни ордени и общества.
А едва ли може да съществува нормален съвременен човек, който да не мисли,
че подобна обвързаност или зависимост на такива персони е без всякакво значение и влияние над техните обществено-политически и държавнически роли.
Нали не някой друг, а самите политици остро поставиха в парламента този важен проблем и му потърсиха някакво решение чрез съответни законови рамки.
Днес родните политици, следвайки по петите своите външни ментори, всячески се опитват да неглижират или елиминират всички типове конспиративни
теории и дискурси за ставащото в техните държави и общества, независимо от
фактите, които нагледно илюстрират, че подобни тайни заговорничества, подли
или пъклени сценарии са били конструирани, а някои за жалост и осъществени.
А подобни експерименти много лесно и бързо лъсват на фона на непрестанно
избликващите взаимни съмнения, подозрения, упреци и обвинения в използването на такива политически уж неприемливи, а и морално осъдителни прийоми,
които не секват през всичките години на драматичния ни злополучен преход,
така както те нямат спиране и през годините на Испанската гражданска война.
Фактът, че и днес сякаш има немалко крайно деликатни, или взривоопасни
проблеми и теми, над които тежи някаква омерта и за които политиците изобщо
не обичат да говорят, е достатъчно красноречиво доказателство за наличието и
действието на известна конспиративност в политическите процеси или събития.
На последно по ред, но съвсем не и по важност, или място може/трябва да
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се постави и разисква въпросът за перфидната зло/употреба на политически и
властово-конспиративно ангажирани вербални кодове или символни термини,
които, обаче, трябва да обозначават символично началото на дадени събития,
които радикално ще преобразуват, или пък ще елиминират изцяло статуквото7.
Няма нито едно събитие в преходния период, на което идеолозите и политиците, които реално са негови архитекти, адвокати и практически изпълнители,
да не са дали благозвучно – атрактивно и дори много вдъхновяващо наивното,
доверчивото гражданско съзнание – название, което да прикрива неговата истинска същност, т.е. антидемократизма и антихуманизма му. Всичките драми и
трагедии в държавата и обществото започват „под флаговете” на многообещаващи проекти и съблазнителни обещания, украсени с прекрасни наименования.
Всички деструктивни за държавата или антисоциални за обществото реформи
сега са етикирани с благозвучни и съвсем полярни по семантиката си названия.
Всички унищожения на държавни институции или на производствени структури,
на културни и образователни учреждения днес се подвеждат под атрактивните
знаменатели на всевъзможни оптимизации, европеизации, позитивни практики.
Перверзията и цинизмът на идеолозите или политиците в съвременния – неолиберално доминиран и контролиран – свят вече стигнаха дотам, че тотално да
се наложи (като едва ли не безалтернативно!) понятието за човешкия капитал,
сякаш най-безценното нещо на Земята и в Историята – Човекът може да има
някаква цена, която да варира според изискванията, или далаверите на Пазара.
И съвсем закономерно на политическата сцена се появиха властници, които се
оплакаха от лошия човешки материал и нискоструващия капитал на нацията ни,
или които най-безпардонно, безотговорно и безсъвестно преоцениха и девалвираха напълно историята, но и културната самобитност на българската нация.
Вече живеем в постмодерната ера, една от фундаменталните характеристики на която са преображенията на всичко в измамни лингвистични форми.
Сега най-важни не само в политиката, а и в другите обществени сфери са „езиковите игри”, т.е. вербалните еквилибристики, които ги създават или които провокират персонални/масови илюзии, моментни хипнози или коварни, а всъщност зловещи привидности, заради което всяко едно събитие, което реално се е
случило, може и да не съществува, ако то не бъде и езиково – словесно и визуално – медийно презентирано, коментирано или интерпретирано. А политиката,
идеологията и пропагандата са най-зависими, но и са петимни за тази новост.
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Именно на този фон в онези (далечни от нашата съвременност) исторически времена – при разложение, но и при крайно опасно, дори гибелно в перспектива взривяване на социалните реалности отвън или отвътре, при съответен
разпад и високоволтажни напрежения в обществените нрави, при дискретно
провокирани или очевадно избухващи, неспиращи и траещи години наред социални катаклизми, които значително отслабват или напълно разрушават държавността и разнообразните спойки в даденото общество – неизбежно се раждат и оформят предпоставките и условията, факторите и механизмите за колосалната историческа трагедия, която се оказа странна прелюдия към безумствата и чудовищните последици, родени и умножени от Втората световна война.
Днес учените, експертите и анализаторите прекалено често, а и доста остро
спорят коя поред световна война вече бушува в световното, включително в европейското пространство – дали тя е трета, четвърта или пета по ред. Всъщност не точната бройка на подобна видима/незрима световна война е най-важната, а горчивите реалности и страшните предзнаменования за огромни трагедии, които са надвиснали, и които вече поглъщат в обятията си човечеството.
Струва си да специално и повече обърнем нашето внимание и да забележим, осмислим и преценим всички тези крайно тревожни прилики, които същевременно са и особени алармени знаци, за да проумеем докъде може да стигнем, ако не направим всичко възможно, за да възпрем сегашните аналогични
тенденции в развоя на обществено-историческите събития или процеси; ако не
обезвредим взривните, или дори смъртоносните потенциали на събития, които
днес вече се вихрят, а и които могат да оставят след себе си огромни пирамиди
от човешки трупове и продължителни исторически трагедии на цели общества.
Ето поради тази (наистина съдбовна по своята същност и значимост) причина си заслужава много по-добре, по-комплексно да познаваме, разбираме и
поддържаме историческата памет за неимоверно трагичната история на Испанската гражданска война, за да можем чрез това да извлечем навреме достатъчно ценни или дори спасителни поуки от станалото в нея, които да ни помогнат да предотвратим и многото евентуални рискове и ужасни трагедии и за нас.
Защото който не познава миналото, е обречен да го повтори днес или вбъдеще!
ЦИТИРАНА И ПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:
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1 Да си припомним тщеславието и безпардонността на генерал Нарваес – палач
на две испански революции, който с усмивка, публично, а и цинично твърди, че
няма политически противници, защото всичките ги е разстрелял; или пък самодоволният (но пък и смразяващ кръвта на всеки разумен и морален човек) девиз на фалангистите на Примо Ривера, че те познават, но и признават само
една диалектика – на револверите. В този контекст си струва да си спомним и
за мегаломанията на нашия Бойко Борисов, над когото единствено Господ стои
– само той може да коригира неговите хрумвания, волунтаризми, капризи; и
който непрестанно и най-безцеремонно твърди пред гражданството, че е всесилен, или че няма равностойни съперници, че единствено от неговата лична
воля и добронамереност зависи какво (не) може да се случи в нашата страна.
2 Особено показателна в този контекст е и заповедта на държавния глава на
Испания при започването на военния метеж на 17 юли, според която „всеки,
който връчи оръжие на работниците, ще бъде разстрелян незабавно”, понеже с нея се обезоръжават исканията и силите на левите партии и организации да се съпротивляват, докато десните фалангисти и други са въоръжени.
3 В Испания се конфронтират Западът и Изтокът, както и различните модификации на дясното и лявото. Днес в Европа и в България текат подобни опасни разделения и противопоставяния (примерно по отношение на позициите
и санкциите срещу Русия), които не вещаят нищо добро за немалко народи.
4 Да припомним също така, че твърде много от публичните обръщения и акции на фалангистите преминават под мотото за борба за националните, но и
срещу партийните и класовите интереси, за постигане на стабилност или на
сигурност, но чрез безкомпромисност, или с употреба на абсолютно всички
средства против политическите противници; че анархията в държавата или в
обществото трябва да се спре без оглед на начините и средствата за това.
5 Така всъщност става и в Испания – във връзка с конспиративно подготвения
военен метеж под прякото ръководство на героя от Мароканската война, но
и ръководител на полулегалния Испански военен съюз – генерал Хосе Санкурхо, както и на генерал Емилио Мола и на дясната му ръка – полк. Варела.
Такива задкулисно подготвени метежи има и в метежните години на прехода
в България, и те определено са свързани с падането на поне правителства –
както при запалването на Партийния дом и част от Народното събрание, така и при свалянето на кабинета на Пл. Орешарски, в които също участват
външни и вътрешни задкулисни сили, направляващи бруталните операции.
6 Като отличен познавач и критик на историята и технологиите на действие на
тайните общества, Франко е силно мразен, трайно игнориран и дълго непризнаван от западните елити, свързани с и подчинени на такива „общества”.
7 За трагичната история на Испанската гражданска война такава конспиративна парола е разпространената по радиоефира фраза „Над цяла Испания небето е чисто”, която според едни исторически източници била дошла от радиостанция, разположена в мароканския град Сеута, докато според други –
от радиостанция в столицата Мадрид. За военните метежници на ген. Мола
обаче подобна функция реално изпълнява изпратената на 16 юли от Памплона телеграфна директива на генерала, която също има такъв енигматичен, а и доста лаконичен текст: „На седемнадесетия в седемнайсет. Директор” („Директор” е тайният псевдоним на генерал Емилио Мола).
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САНИТАРНАТА СЛУЖБА НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИТЕ БРИГАДИ
В ИСПАНИЯ (1936–1938 Г.). Спомени.
Петър Коларов - Франек
През нощта срещу 18 юли 1936 г. радиостанцията в Сеута изпрати в етера
съобщение: „Над цяла Испания небето е безоблачно.” Това беше паролата за
започване на метежа на испанската военнофашистка реакция, подкрепяна от
Хитлер и Мусолини, срещу законното испанско републиканско правителство и
испанския трудещ се народ. Започна Гражданската война в Испания, първата
военна схватка между силите на фашизма и силите на демокрацията, авангардната битка на Втората световна война, която продължи почти цели три години и
доведе до огромни жертви и нечувани страдания на испанския народ.
Първата реакция на свободолюбивите и демократични сили в света против
разбойническото нападение на испанската военщина и нейните германски и испански фашистки поддръжници бяха гневният протест и възмущението, които
прераснаха в решителност и воля да се подпомогне борещият се испански народ. По призива на международните революционни и демократични организации и преди всичко на Коминтерна, и на комунистическите партии на отделните
страни десетки хиляди доброволци от различни краища на света се устремиха
по всички възможни легални и нелегални пътища към Испания. Те бързаха да
се наредят в редиците на борците за свобода – испанските работници, селяни и
интелигенти, които, макар и недостатъчно военно обучени и лошо въоръжени, с
нечувана храброст се издигнаха като непреодолима стена срещу фашизма.
От доброволците за свободата в Испания се създадоха интернационални части – батальони, бригади, а по-късно и дивизии, които една след друга заставаха
рамо до рамо със своите испански братя. С чувство, че изпълняват свещен интернационален дълг, те самопожертвователно дадоха безброй жертви в ожесточените боеве срещу въоръжените до зъби и добре организирани военни части на
испанския, германския и италианския фашизъм, проливаха своята гореща кръв
за свободата на испанския народ, за победата на силите на демокрацията над
силите на мракобесието. Борбата в Испания придобиваше все повече интернационален характер. Лозунгът на испанската демокрация „Но пасаран!” ставаше
все повече лозунг и на демократичните сили в света, застанали на пътя на настъпващия фашизъм.
В редиците на доброволците интернационалисти имаше и лекари, и ме74

дицински специалисти. В помощите, които се изпращаха на бореща се Испания от цял свят, имаше значителни количества медицински материали, инструменти, медикаменти и др. Постъпваха и санитарни превозни средства. Постепенно се изграждаше медицинската служба на интернационалните бригади,
основаваха се интернационални болници за лекуване на ранените и болните
бойци.
В тези спомени ще разкажа за санитарните служби на интернационалните
бригади, за техния боен път и за героичните дела на лекарите интербригадисти,
които в неизмеримо тежките условия на Испанската гражданска война положиха
огромни усилия за победата на демокрацията. Много от тях станаха герои и оставиха навеки костите си в многострадалната испанска земя.
1.
На 13 октомври 1936 г. от борда на парахода „Суидад Барселона” слезе на
слънчевия и обрасъл с огромни палми крайбрежен булевард в Аликанте първата
група медицински работници, идваща от Франция в състав от шест лекари, медицински сестри, санитари и шофьори. Заедно с нея пристигнаха медицински материали и санитарен автотранспорт. След разтоварването този нов отряд на интернационалната солидарност се отправи за Албасете, градче, разположено в
равнината на Ламанча – родината на Дон Кихот, което беше определено за център на формированията доброволчески части.
Предисторията на тази първа група от медицински персонал за интернационалните части е следната. След започването на метежа през август 1936 г. в
Мадрид пристига делегация от представители на току-що организирания при
синдикатите във Франция Комитет за помощ на републиканска Испания. В състава на тази делегация влизат лекари, от които искам особено да отбележа д-р Пиер Рукес – френски хирург, предан и активен комунист, прекрасен човек със значителен опит в областта на военната медицина още от Първата световна война.
В Мадрид делегацията обсъжда с испанските републикански власти и организации въпроси, свързани с подпомагането на републиканска Испания. Между другото се обсъждат и въпросите за организиране на помощ и с медицински персонал, предимно с хирурзи, а също и с медицински материали, медикаменти и санитарен транспорт.
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След завръщането на делегацията в Париж при Комитета се организира секция за медицинска помощ. Тя разгърна – по целия свят – широка акция за подпомагане на републиканска Испания с медицински кадри и материали.
Като резултат на тази акция, заедно с първите доброволци интербригадисти
през октомври в Аликанте пристигна и първата малка група от медицински кадри.
С тази група в Аликанте се сложи и началото на изграждането на медицинската
служба на интернационалните бригади.
По-късно, след решението да бъде създадена собствена медицинска служба
за интернационалните бригади, медицинската помощ от чужбина се увеличи
многократно. Медицинската секция при Комитета за помощ в Париж се засили и
постепенно се превърна в самостоятелен Комитет за медицинска помощ. Той вече не се занимаваше само с организирането на помощна акция по света, но и изпращаше получената медицинска помощ в Испания, даваше препоръки и консултации при купуването на медицински материали, което беше особено важно през
този период, набираше, подготвяше и изпращаше медицински кадри за интернационалните бригади в Аликанте.
Трябва да се подчертае огромната роля, която Парижкият комитет изигра за
съставянето на медицинските служби. Още от самото начало той беше в постоянен и тесен контакт с Щаба на интернационалните бригади в Аликанте. Чрез Комитета постъпваха всички необходими за организирането на медицински служби
материали, инструменти и мнозинството от медицинския персонал. Френските
другари от Комитета, начело с Рукес, направиха първите предложения за организацията на санитарните служби. Рукес подготви и проект за специален автомобил – хирургическа операционна – за интернационалните бригади. По-късно Комитетът разработи проекти за банно-дезинфекционни и дегазационни автомобили.
Другарите от Комитета не ограничиха своята работа само във Франция. Те
дойдоха в Испания през най-тежкия период – октомври–декември 1936 г., и взеха
непосредствено участие в изграждането на интернационалната санитарна служба. Рукес изигра решаваща роля и в организирането на фронтовите подвижни
болници. След завръщането си във Франция, те продължиха своята работа за
укрепване на младата интернационална медицинска служба, поддържаха тесни
връзки с нейното ръководство, но и всестранно я подпомагаха. По такъв начин
френските другари от Парижкия комитет станаха създатели и пионери на меди76

цинската служба на интернационалните бригади.
След като в Испания пристигна първата група доброволци медици, в Париж
се организира изпращането на редица нови медицински транспорти. В Албасете
се събраха лекари, медицински сестри и други медицински и санитарни работници от всички краища на света. Водеше ги желанието да се борят с фашизма и да
подпомогнат Испанската република. Повечето от тях нямаха никакъв военен
опит, нито познаваха военномедицинското дело, но бяха обзети от ентусиазъм и
решителност да победят фашизма и това им даваше неизчерпаема енергия, неуморимост и инициатива да преодолеят огромните трудности и да се справят отлично с поставените им задачи от базата на интернационалните бригади и поспециално от Андре Марти, който тогава осъществяваше ръководството. В тежките условия на Гражданската война трябваше да се изградят боеспособни и напълно съвременни медицински служби на формиращите се и отиващи на фронта
една след друга интернационални бригади. Изпълнението се усложняваше от
крайно ограничените срокове и особено от интернационалния състав на медицинския персонал. Едновременно с това трябваше да се осъществява медицинското обслужване и на базата на интернационалните служби в Албасете, където
ежедневно пристигаха все нови и нови доброволци интербригадисти. Необходимо бе да се създаде система от болници в тила за лекуване на ранените и болните бойци, взели вече участие в боевете около Мадрид, както и по пътищата
край фронтовете да се изгради система за евакуация на ранените интербригадисти, с всички нейни болнични и транспортни поделения.
За изпълнението на тези задачи, чиято цел беше в хода на военните действия да се организира съвременна медицинска служба на всички нива – от фронта до дълбокия тил, голяма помощ на базата на интернационалните бригади оказа испанската секция на международната червена помощ и особено нейните
мадридски и албасетски секции (Ланда, Планелес, Браво). Те предоставиха на
разположение на санитарната служба болници, медицински и обслужващ персонал и голямо количество предмети и материали за обзавеждане на болниците
(кревати, бельо, одеяла и т.н.). С голяма отзивчивост към нуждите на организиращата се интернационална медицинска служба се отнесоха и местните комитети на Народния фронт и местните власти. Те осигуриха помещения за болници,
материали за тяхното обзавеждане и помагаха при набирането на подходящ обслужващ болничен персонал. Благодарение на голямата и от все сърце дадена
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помощ от испанските другари, които същевременно преодоляваха неизброими
пречки при създаването на новата републиканска армия, на създателите на интернационална медицинска служба бяха спестени много трудности.
През октомври 1936 г. в Албасете беше организирана първата неголяма интернационална болница, която обслужваше интербригадистите от базата и от
формиращите се в околностите на Албасете интернационални части. Положението на фронта беше застрашително. Фашистите се приближаваха към Мадрид.
Интернационалните бригади се организираха в най-кратки срокове. Пред току-що
създалото се Санитарно управление стоеше задачата колкото може по-бързо да
изпрати санитарните служби на заминаващите на фронта бригади. Тази задача
беше изпълнена с успех. Разбира се, тогава не можеше да става и дума за планомерна организация на тези служби, за разработка на твърди щатове на персонала, на нормативи и стандарти за стъкмяването и снабдяването им с медикаменти, санитарни материали, медицински инструменти и болнично обзавеждане
(макар че в това отношение беше направено нещо – разработени бяха таблиците за санитарно обзавеждане на батальонните медицински пунктове). Още помалко можеше да става дума за достатъчно и добре подготвени медицински и
санитарни кадри, както и за окончателно завършване на вътрешната организация на санитарните служби на отделните бригади.
Медицинският персонал, санитарните материали и транспортът постъпваха
постепенно и в зависимост от времето на своето пристигане в Албасете се придаваха към онази бригада, която се намираше в съответния стадий на организация. Това в началото доведе до голяма неравномерност в снабдяването на бригадите с медицински персонал и медицинско обзавеждане. Отсъствието на установен твърд план за организиране на бригадните санитарни служби накара отделните бригади и, по-специално, техните бригадни лекари да предават, в зависимост от намиращия се в тяхно разположение медицински персонал, санитарни
материали и транспорт на тази или онази организационна структура на своята
бригадна санитарна служба. По такъв начин специфичността на условията сложи
известен отпечатък на импровизация в строежа и функционирането на санитарните служби на интернационалните бригади в този начален период.
Независимо от това, поставената пред Интернационалното санитарно управление задача беше изпълнена. Всяка нова бригада заминаваше за фронта
със своя санитарна служба, която впоследствие, вече на бойната линия, се по78

пълваше, организираше и оформяше в окончателния си вид. В сравнение с тогавашните санитарни служби на частите на испанската народна милиция, които
често въобще нямаха такива, санитарните служби на интернационалните бригади служеха за пример както със своята организация, така и със своята работа. Те
бяха вече толкова добри, че веднага след пристигането си на бойната линия бяха в състояние да обслужват с първа, а и с хирургическа медицинска помощ не
само своите части, но и съседните испански бригади.
На 2 ноември 1936 г. от Албасете беше отправена първата интернационална
бригада (№ 11 по номерата на испанската народна армия), на 10 ноември – втората (№ 12), която веднага с пристигането си в Мадрид беше въведена в бой и
взе участие в решителните ноемврийски боеве за Мадрид. След като първите
две интернационални бригади заминаха за фронта, в Албасете започна формирането на третата (№ 13). Пред санитарното управление стоеше задачата да се
изпрати санитарната служба за новата бригада, но заедно с това трябваше да се
започне изграждането на болнична база в тила. Болните и ранените интербригадистки бойци, които в резултат на ожесточените сражения около Мадрид започнаха да прииждат масово, поради липса на своя болнична база се разпиляха в
многочислените болници на цялата страна. Наред с това беше необходимо да се
организира медицинско обслужване на базата на интернационалните бригади и
на техните гарнизони в Албасете и в околностите.
С изпълнението на тези задачи трескаво се зае Санитарното управление.
Неговият началник д-р Рудолф Нойман, германски комунист и политически емигрант във Франция, прекрасен и скромен другар, който нямаше достатъчно помощници, нито знаеше почивка, а дни и нощи изгаряше в непосилната работа по
създаването на санитарни служби, както и на техните поделения. На мястото на
съществуващата при идването на първите интербригадисти в Албасете болница
от 25 легла, Нойман с помощта на Албасетския комитет на Народния фронт организира цели нови 3 болници:
– за хирургия и терапия с 60 легла;
– за хирургия със 115 легла;
– за дерматология и венерология с 30 легла.
Болничният фонд за интербригадисти в Албасете достигна 205 легла.
Освен това Нойман организира медицински пунктове в казармите, където бяха разквартирувани интербригадистите, а също и централна аптека за интербри79

гадите, която веднага се зае с доставката на необходимите медикаменти, както и
на редица други медицински материали, пък и с тяхното разпределяне между отделните поделения на санитарната служба. Така през ноември 1936 г. вече бяха
направени и първите крачки за организация на тиловите служби на Санитарната
служба на интернационалните бригади.
Разбира се, създаденият през ноември фонд от болнични легла в Албасете
беше съвсем недостатъчен и в никаква степен не можеше да задоволи постоянно нарастващите нужди на ранените интербригадисти. Стотици ранени продължаваха да прииждат от Мадрид. Неразбирайки испански език по това време, те
се оказваха разпръснати по един-двама в най-различни болници на територията
на републиканска Испания. Връзката на ранените с бригадата и с базата в Албасете често се губеше. Ранените бойци се чувстваха изолирани, изоставени и правеха постоянно опити да намерят своите части, да се преместят в болнични заведения, разположени близо до тях, за да могат да се срещат от време на време
с другарите си от интернационалните бригади, да получават известия и писма от
близките си, както вестници и литература на собствения си език. Това положение
силно усложняваше организирането на планомерно и системно завръщане на
ранените бойци след тяхното оздравяване в редиците на интернационалните
бригади или пък изтеглянето и лекуването на инвалидите интернационалисти извън Испания. Ето защо въпросът за болничните бази в тила ставаше все поостър и беше пристъпено към срочното им изграждане в Мурсия и Беникасим.
През декември 1936 г. на фронта заминаха трета и четвърта интернационални бригади (№ 13 и № 14). Числото на ранените силно се увеличи, а темпото
на разгръщане на интернационалните болнични бази в тила продължаваше да
изостава от нуждите. През декември в Мурсия беше открита хирургическа болница със 120 легла, която получи името на голямата испанска революционерка Пасионария, а и също и още една, но в Беникасим – със 150 хирургически легла.
Болничният фонд на интернационалните бригади се увеличи през декември с
270 нови хирургически легла и достигна общо 475.
Но и те по никакъв начин не можеха да задоволят нуждите. Щабът на базата
на интернационалните бригади нареди да се вземат спешни и решителни мерки
за незабавно откриване и разширяване на болничните бази в тила, както и за
засилване на Санитарното управление на интернационалните бригади.
На 9 януари 1937 г. със заповед на Щаба на интербригадите беше създаде80

на Дирекция на санитарната служба в състав от трима директори: Рудолф Нойман и току-що пристигналите от Москва лекари доброволци – българите Цветан
Кристанов (Оскар Телге) и Петър Коларов (Ярослав Франек). С назначаването си и
тримата директори получиха военното звание майор. На Дирекцията на Санитарната служба беше възложено – от Щаба в Албасете и лично от Андре Марти – да
разгърне огромна инициатива и енергия, за да организира във възможно най-къси срокове необходимите болници и служби в тила като по този начин трябваше
да се извади интернационалната санитарна служба от крайно тежкото положение, в което тя се намираше към началото на януари 1937 година.
Веднага след организирането си, Дирекцията на Санитарната служба пристъпи към работа. Преди всичко беше създаден апарат на самата Дирекция, тъй
като дотогава управлението на интернационалната санитарна служба фактически не разполагаше с никакъв апарат, а работеше само с началника си и двамата
му секретари. Беше организиран административен отдел на Дирекцията на Санитарната служба. За негов началник беше назначен немският комунист Гунделах, комуто беше възложено организирането на изплащането на парични средства, разпределянето на подаръците (бельо, тютюн, шоколад и др.) на ранените
бойци интербригадисти в различните испански болници. За да се намерят разпръснатите по цялата страна ранени интербригадисти, Дирекцията на Санитарната служба организира специална комисия за всяка провинция. Тя трябваше да
обиколи болниците в провинцията и да съставя списъци на всички ранени и болни интербригадисти. Тази задача комисиите изпълниха в 3–5-дневен срок. В ръцете на Дирекцията на Санитарната служба се оказаха списъците на всички ранени, с точно указание къде се намират. За по-добра илюстрация на положението искам да добавя, че ранените интербригадисти бяха намерени в повече от 50
болници по цялата територия на републиканска Испания, в провинциите Мадрид,
Куенка, Албасете, Валенсия, Сиудад Реал, Хаен, Мурсия, Аликанте и Кастельон.
Веднага след получаването на тези списъци във всяка провинция, където
имаше ранени интербригадисти, бяха организирани представителства на Санитарната служба на интернационалните бригади в състав от лекари, политически
комисари и администратори. Беше им възложено да се грижат за ранените интернационалисти, за политическата работа сред тях, както и за снабдяването им
с пари, подаръци, вестници, книги и др. Освен това представителствата трябваше да следят и да водят на отчет новопристигащите ранени и те изпълниха въз81

ложената им задача добре. Успоредно с увеличаването на собствения болничен
фонд на интербригадите броят на ранените бойци интербригадисти в испанските
болници ставаше по-малък, докато в края ранените интербригадисти оставаха
само в Мадрид, Валенсия и Барселона.
Така още в средата на януари беше създаден специален апарат, който позволи на базата на интербригадите да възстанови напълно връзката си с ранените
бойци.
Едновременно с провеждането на това много важно мероприятие, Дирекцията на Санитарната служба решително движеше напред своята основна задача – да увеличава болничните легла в Мурсия и в Беникасим, както и да изгражда санитарната служба на формиращата се в Албасете пета интернационална бригада (№ 15), която трябваше да се отправи към фронта на 5 февруари. В състава й влизаше добре организирана санитарна част, както и хирургическа подвижна болница с 50 легла.
Създаването на болничните бази в Мурсия и Беникасим се финансираше от
Щаба на интербригадите и за сметка на доброволни отчисления от заплатите на
бойците от интернационалните бригади. Разходите, изплатени от този фонд по
устройството и обзавеждането на болници, надхвърлиха 2 500 000 песети.
Към средата на февруари 1937 г. Санитарната служба на интербригадите
разполагаше вече и със значителен болничен фонд:
1. В Албасете около 200 легла;
2. В Мурсия около 300 легла;
3. В Беникасим около 400 легла.
На 11 февруари започнаха ожесточените боеве на реката Харама. В тях взеха участие четирите интернационални бригади, които се намираха на Мадридския фронт (№ 11, 12, 14 и 15). Загубите бяха много големи Само в 15-а бригада
за първите три дни на боевете имаше повече от 600 ранени.
По време на харамските боеве болничните легла в Мурсия бяха удвоени.
Имайки в тила вече значителен леглови фонд, на Дирекцията на Санитарната
служба на интернационалните бригади й се наложи да реши въпроса за организираната евакуация на ранените интербригадисти. Трябваше да се създадат
евакуационни болници и болници по пътищата на евакуацията (за леко ранени, за
нуждаещи се от срочни операции, както и за такива ранени, които не биха могли
да понесат по-далечен превоз). Нойман замина за фронта, за да координира дей82

ността на отделните санитарни служби на интернационалните бригади. Коларов
получи от Главното санитарно управление на Републиканската армия санитарни
влакове и организира евакуацията на ранените интербригадисти с тях през Аранхуес към Мурсия и Беникасам. За пръв път по време на харамските боеве, Дирекцията успя да обхване целия поток от ранени интербригадисти и да го евакуира
към тила. Това беше голям успех. Потвърди се необходимостта от специален евакуационен път за изтегляне на болните и ранените интербригадисти. Напълно се
оправда наличието на откритите по пътищата на евакуацията резервни подвижни
хирургически болници. Този опит в бъдеще широко се използваше от Интернационалната санитарна служба.
Последвалите след Харама ожесточени боеве на Гуадалахара, през март,
подсказаха на Дирекцията на Санитарната служба (поради голямото разстояние
от Гуадалахара до функциониращите железопътни линии) необходимостта да се
създадат и специални евакуационно-транспортни групи. Тези групи бяха създадени впоследствие и напълно оправдаха съществуването си по време на боевете при Брунете (юни 1937 г.), Кинто и Белчите (август 1937 г.), Теруел (декември
1937 г. – януари 1938 г.) и през мартенските боеве 1938 г. на Арагон.
До 1 юни 1937 г. Дирекцията на Санитарната служба в общи линии завърши
изграждането на болниците, както и на цялата система от поделения и формирования за санитарно обслужване на бойците от интернационалните бригади.
Легловият фонд нарасна много и вече беше в състояние да покрие нуждите
на интернационалните бригади даже при големи или ожесточени боеве, в които
участваха почти всички бригади, както беше при Брунете, Кинто и Белчите.
Към 1 май 1937 г. Санитарната служба на интернационалните бригади вече
разполагаше със следните болници:
1. Беникасим – за леко ранени и за възстановяване – 800 легла.
2. Албасете (града):
а) No 1 – хирургия и терапия – 60 легла;
б) Гота де Лече – терапия – 60 легла;
в) Гранд хотел – репатриация – 40 легла.
3. Албасете (провинция):
а) Махора – реедукация и възстановяване – 300 легла;
б) Куева ла Потита – психиатрия и възстановяване – 60 легла;
в) Тореха – туберкулоза – 40 легла;
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г) Понтонес – венерология и дерматология – 100 легла.
4. Куенка (провинция):
а) Вилануева – за леко ранени – 230 легла;
б) Кадакес– за леко ранени – 150 легла;
в) Вила Пас – хирургия, фрактури – 120 легла;
г) Хуете – хирургия – 250 легла.
5. Мурсия (града):
а) Пасионария – хирургия – 250 легла;
б) Университета – хирургия – 300 легла;
в) Коменданте Дюбойа – хирургия – 250 легла;
г) Радиотерапия и инфекция – 150 легла.
6. Аликанте (провинция):
а) Орихуела – възстановяване – 300 легла;
б) Бениса – възстановяване – 350 легла;
в) Дения – възстановяване – 300 легла.
Всичко 19 болници с 4110 болнични легла.
Освен това в Таранкон по пътя Мадрид–Валенсия беше изградена евакуационна болница, която се използваше от евакуационно-транспортните групи, пренасящи ранени интербригадисти от Мадридския фронт към санитарните влакове
и към тила.
По това време в Албасете беше изградена и санитарна служба на 86-а смесена интернационално-испанска бригада, към която също беше предадена подвижна хирургическа болница. Бяха създадени, а и комплектувани с необходимия личен състав, както и с материали и транспортни средства три автомобилни евакуационно-транспортни отряда.
Същевременно, рязко беше подобрено и медицинското обслужване на гарнизона в Албасете и неговите околности. При всички гарнизони и казарми бяха
създадени медицински части. Под силния натиск на лекарите казармите се преустройваха и ставаха по-удобни и хигиенични. За всички гарнизони бяха построени бани, душове, дезинфекционни камери и перални. При Дирекцията на Санитарната служба беше организиран специален банно-дезинфекционен отряд, който системно обслужваше гарнизоните на интербригадистите в околностите на
Албасете. В Албасете беше организирана за интербригадистите нова столова,
кухните на казармите и гарнизоните бяха поставени под контрола на Санитарна84

та служба. Всички новопристигащи доброволци задължително преминаваха медицински преглед и биваха ваксинирани против някои заразни болести и преди
всичко против коремен тиф. Единичните заболявания от коремен тиф в частите и
гарнизоните бяха веднага ликвидирани с решителни мерки. В бригадите се изпращаха банно-дезинфекционни отряди. Водата за пиене се вземаше под медицински контрол. Болните незабавно биваха изолирани и премествани в болници.
Всичко това спаси интернационалните бригади от епидемии от коремен тиф.
Цялата тази огромна работа на Дирекцията, извършена в такива кратки срокове при неимоверно сложните условия на ожесточена гражданска война, беше
възможна само благодарение на самоотвержеността, инициативата и непосилния труд на повечето лекари доброволци, работещи в поделенията на интернационалните бригади. От тях искам по-специално да спомена лекарите комунисти
и антифашисти: от Франция – Рукес, Кашен, Струзецка, Каталети, Ролан, Жак
Катоне; от Съединените щати – Барски, Буш, Познер; от Чехословакия – Кригел,
Холубец, Кеш, Визнер, Елик; от Германия – политемигрантите Рудолф Нойман,
Хайлброн, Бланк, Бауер, Хауптман, Глазер, Аман; от Полша – Домански, Дюбоа,
Саамет, Беер, Флато, Хелер; от България – Кристанов, Коларов, Мичев, Радевски, Канети, Грозев, Стоев, Ханджиев; от Югославия – Петрович, Нешкович,
Гориан, Юнгерман, Николич; от Англия – Жоли, Хард, Секстън; от Австрия – Йенсен, Браун, Ритерман; от Белгия – Дюмон; от Румъния – Арку, Стефан, Буко; от
Холандия – Фуут; от Унгария – Кесери; и много други. Отлично и самоотвержено
работиха също и доброволците медицински сестри и санитарки, дошли в Испания от много страни в името на един интернационален дълг.
Късно през пролетта на 1937 г. в Дирекцията на интернационалната санитарна служба настъпиха промени. В резултат на непосилна работа Рудолф Нойман
заболя сериозно и през април беше изпратен във Франция на клинично лекуване. Дирекцията беше реорганизирана в Управление на интернационалната санитарна служба. Кристанов беше назначен за началник на Управлението, Коларов
– за заместник-началник. Кристанов пое общото ръководство на Санитарната
служба и непосредственото ръководство на болничните бази, а на Коларов беше
възложена връзката със санитарните служби на интербригадите, непосредственото ръководство на евакуацията на ранените, на евакуационните и етапните
болници.
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2.
През лятото на 1937 г. (юли–септември) Републиканската армия проведе две
големи настъпателни операции, в които участваха всички интернационални бригади, съединени в интернационални движения (35-а и 45-а дивизия).
На 6 юли на Мадридския фронт започна настъплението при Брунете. През
подготвителния период на тази операция Управлението на Санитарната служба
на интернационалните бригади организира евакуационна болница с 220 легла в
Таранкон, болница със 120 легла във Валдеганга (провинция Куенка) и в Мадрид
със 70 легла (Каса Лукач). Благодарение на тези болници, Санитарното управление можа да обхване изцяло всички ранени в боевете при Брунете интернационалисти (повече от 1500 души) и с помощта на евакуационните сили да ги
прехвърли в болниците, устроени по етапите на евакуацията и в интернационалните болнични бази в тила. Само около 120 нетрудоспособни ранени бяха оставени в Мадрид за лекуване, като по-късно и те бяха евакуирани в дълбокия
тил.
В средата на август интернационалните бригади бяха прехвърлени от Мадридския на Арагонския фронт. Управлението на Санитарната служба на интернационалните бригади предприе редица мерки по преустройството на Санитарната служба. Болничната база в Беникасим, като най-близко разположена до
Арагонския фронт, беше реорганизирана от възстановителна в евакуационна и
хирургическа. Легловият й фонд беше увеличен до 1100 легла. Евакуационната
болница в Таранкон бе ограничена до минимум, като евакуационните санитарни
средства бяха пребазирани на нови места с оглед евакуацията на ранените да
бъде насочена по новите пътища на Арагонския фронт. Благодарение на тези
мерки Санитарното управление можа да обслужи напълно ранените интербригадисти в ожесточените боеве, започнали на 25 август в района на Сарагоса за
Кинто и Белчите.
На 23 септември 1937 г. испанското републиканско правителство подписа
декрет за интернационалните бригади. По това време положението в страната
рязко се беше променило в сравнение с края на 1936 г. Беше създадена вече редовна народна испанска армия. Остатъците от времето на „колониите” и тяхната
автономност бяха ликвидирани. В декрета се определяха взаимоотношенията на
интербригадите с редовната народна армия, тяхната подчиненост, връзки, пра86

ва, устройство и така нататък.
Този декрет до голяма степен се отнасяше и за Санитарната служба на интербригадите и за тяхното отношение към новосъздаденото Главно военно санитарно управление на испанската народна армия. Всички военно-санитарни служби на фронтовите и тиловите поделения на испанската народна армия трябваше
да преминат на подчинение на това управление и цялото им ръководство да се
централизира в негови ръце. Предстоеше сега тази реорганизация да се проведе
и в Интернационалната санитарна служба. Военно-санитарните служби за интернационалните фронтови поделения (бригади, дивизии) трябваше да бъдат непосредствено подчинени на по-високостоящите служби на народната армия, а Санитарната служба на базата на интернационалните бригади и нейните поделения – на Главното военно-санитарно управление.
Щабът на базата на интернационалните бригади и Санитарното управление
пристъпиха към конкретното разрешаване на тази задача. Беше решено управлението на Санитарната служба на интербригадите да се раздели на две: а) Отдел за медицинска помощ от чужбина при Главното санитарно управление на армията в Барселона; б) Санитарна служба на базата на интернационалните бригади в Албасете. Между тези две учреждения бяха разпределени тиловите болници на интернационалните бригади.
На отдела „Медицинска помощ от чужбина” беше възложено да координира
дейността на фронтовите интернационални санитарни служби със службите в тила. По този начин се постигаше известно единство в координацията на ръководството и в дейността на всички интернационални санитарни поделения. На Санитарното управление на базата беше възложено и ръководството на санитарните
служби и поделения, а също и на лечебните заведения, намиращи се на непосредствено подчинение на базата на интернационалните бригади.
Към януари 1938 г. тази реорганизация беше окончателно завършена. Д-р
Цветан Кристанов беше назначен за началник на „Медицинска помощ от чужбина” и с част от апарата на Санитарната служба в Албасете замина за Барселона.
Коларов остана като началник на Санитарната служба на базата в Албасете. Бяха взети решителни мерки за съкращаване на апарата на Санитарното управление и болниците. Това беше проведено доброволно под лозунга „Всички здрави
на фронта”. На този лозунг се отзоваха голям брой другари. От 1.ІІІ.1938 г. Санитарната служба въведе нов ред в интернационалните болници. Беше ликвидиран
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особеният режим по отношение на финансирането и материалното им снабдяване. Те бяха поставени на общия режим, който съществуваше във всички испански военни болници, а и бяха подчинени в това отношение на съответните административни управления на болниците.
Започнатите от Санитарната служба мероприятия на базата на интернационалните бригади за прегрупиране на болниците в Албасете, за организиране на
мястото на множество малки болници на единен централен военен хоспитал, не
бяха завършени поради голямата фашистка офанзива при Арагон и последвалата евакуация на базата на интербригадите в Каталуния.
През март започна и голямото фашистко настъпление на източния Арагонски
фронт. В ожесточените боеве няколко интернационални бригади и техните санитарни служби понесоха големи загуби. Санитарната служба на базата на интернационалните бригади взе незабавно мерки, за да подпомогне всестранно и бързо фронта. Бяха буквално пресети всички интернационални болници и всички
годни и способни да носят оръжие бяха изпратени за попълнение на пострадалите бригади. Санитарната школа в Албасете в пълен състав беше предсрочно пусната и замина за фронта. Всички материали, с които разполагаше Санитарната
служба на базата в Албасете – медикаменти, превързочни материали, хирургически инструменти, носилки, палатки и др., бяха пратени за попълване на санитарните служби на фронта. В мартенските боеве при Арагон интернационалните
части загубиха голям брой санитарни автолинейки и друг автомобилен транспорт
(само 35-а интернационална дивизия загуби 16 санитарни автолинейки, включително и автохирургически). Санитарното управление в Албасете мобилизира от
болниците 21 санитарни и товарни автомобила, които изпрати на фронта.
В резултат на взетите мерки в значителна степен се възстановиха и попълниха понеслите големи загуби санитарни служби, а и се изгради самостоятелна
санитарна служба на 129-а бригада, дотогава влизаща в състава на 45-а дивизия, но която в боевете при Арагон действаше самостоятелно.
След заминаването на Цветан Кристанов в началото на март 1938 г. на негово място за началник на отдела „Медицинска помощ от чужбина” при Главното
санитарно управление на Републиканската армия бе назначен американският
хирург – комунистът, Едвард Барски.
Още на 20.V.1938 г. беше решено да се организира интернационална болница в Каталуния поради възможния пробив на противника към Средиземно море и
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отделянето на Каталуния от Централна Испания.
Отделът „Медицинска помощ от чужбина”, който до този момент беше по същество само представителен орган на интернационалните бригади при Главното
санитарно управление на армията и се намираше в Барселона, трябваше да осигури откриването на болницата. С изпълнението на тази задача се зае д-р Барски. Към края на март той намери и подходящо помещение в Матаро (на 24 км на
североизток от Барселона, по главното шосе за Херона и френската граница),
което получи от каталунските власти. В края на март Санитарната служба на базата изпрати от Албасете необходимия персонал за новата болница. По план тя
трябваше да бъде готова за приемане на ранени към 5 април.
През нощта на 5 срещу 6 април 1938 г. Управлението на Санитарната служба на базата получи разпореждане от Щаба на базата да евакуира от Централна
Испания в Каталуния цялата санитарна служба и всички интернационални болници с ранените, хоспитализираните в тях и персонала. Това разпореждане беше част от общата заповед за евакуация на цялата база на интербригадите в
Каталуния в срок от 96 часа. Заповедта беше подписана от Андре Марти и връчена на началника на базата генерал Гомец със съответните конкретни указания.
След получаване на заповедта беше разработен план за евакуация в Каталуния и бяха поискани санитарни влакове от Валенсия. Санитарното управление на базата пристъпи към осъществяването на самата евакуация. Съгласно плана на 6 април, в зависимост от пристигането на съответния транспорт,
започна евакуирането на ранените и на персонала от Беникасим. Самата болница с хоспитализираните в нея бойци от маневрената армия, прикриваща направлението Кастельон–Валенсия, и необходимия медицински персонал беше
предадена на началника на Санитарното управление на маневрената армия.
На 7 април бяха евакуирани болниците в Албасете, Вилануева де ла Хара, Махор, а също така ранените интербригадисти от болниците във Валенсия. На 8
април хоспитализираните интербригадисти и медицинският персонал от болниците в Мадрид, Хуете, Вила Пас, Салинес, Валдеганга, Пунтонес и Куева ла
Потита също се евакуираха. През нощта на 8 срещу 9 април и сутринта на 9
април дойде ред на болниците в Мурсия и Орихуела. През деня и вечерта на
9 април започна евакуацията на Бениза и Дения. На 9-и следобед заедно с
Щаба на базата на интербригадите след завършване на евакуацията на цялата база и болниците замина и санитарното управление. Началникът на Сани89

тарното управление се евакуира заедно с Щаба на базата. С пристигането си
във Валенсия той узна, че е получено указание от Главното санитарно управление на армията в Барселона движението на санитарните влакове с ранените интербригадисти в направление към Барселона временно да спре и те да
останат във Валенсия.
Част от ранените и болните се разтоварваха на гарите, където бяха спрени
влаковете, и биваха настанявани в местните болници. През нощта на 11 срещу 12
април 1938 г. движението на санитарните влакове се възобнови по заповед на
Главното санитарно управление. Незабавно се пристъпи към по-нататъшна евакуация на ранените интербригадисти към Каталуния. След заминаването на последния санитарен влак от Валенсия за Барселона през нощта срещу 14 април началникът на Санитарната служба на базата замина за Барселона и пристигна там
на 14 април привечер. В Барселона той узна, че последният санитарен влак с ранени евакуирани от болницата в Дениа е бил бомбардиран в района на Винярос и
принуден да се върне във Валенсия. На 15 април противникът зае Винярос и с
това прекъсна всяко съобщение по суша между Централна Испания и Каталуния.
Евакуацията на базата на интернационалните бригади и болниците протече
организирано в пълен ред. В посочените срокове бяха евакуирани 2400 души ранени и болни интербригадисти и около 900 души медицински персонал от 20 болници в Централна Испания. В Централна Испания останаха само 300 души ранени и медицински персонал, които по заповед от Барселона се върнаха в болницата в Дениа.
Какво става по това време в Барселона? Поради неочакваността на евакуацията и недостатъчната подготовка за приемане и хоспитализиране на евакуирани ранени интернационалисти от Централна Испания възникнаха големи трудности. Единствената интернационална болница, която приемаше пристигащите
от Централна Испания ранени интернационалисти без бавене, макар и препълнена, беше организиращата се болница в Матаро. Отделът „Медицинска помощ
от чужбина” нямаше още достатъчно персонал, пък и опит и с голяма трудност
настаняваше пристигащите със санитарни влакове ранени от болниците в Каталуния. Групата работници от Управлението на Санитарната служба на базата в
този напрегнат момент се оказа фактически без работа. Всичко това усложни
много положението и създаде обърканост и дезорганизация.
На 14 април в Барселона пристигна Коларов и с помощта на другарите Енд90

лер, Минков, Фрид, Фрос и други успя да нормализира положението в Санитарната служба. Веднага бе пристъпено към създаване на нова болнична интернационална база в Каталуния. През периода април–юни 1938 г. в Северна Каталуния бяха организирани и започнаха работа следните болници на интербригадите, които с успех се справиха с възложените им задачи по време на ожесточените боеве през юли–ноември 1938 г. на р. Ебро.
1. В Матаро – с 800 хирургически легла;
2. В Моя – с 500 хирургически и терапевтически легла;
3. Във Вик – с 1000 хирургически легла;
4. В Санта Колома – с 300 легла за възстановяване.
Общо за 2600 ранени и болни.
След пренасянето на интербригадите в Каталуния изникна важният въпрос –
евакуирането на инвалидите и на небоеспособните интербригадисти зад граница. По предложение на Санитарната служба на интербригадите за целта Главното санитарно управление на армията организира специални медицински трибунали от двама военни лекари испанци и един интербригадист. В курортното
градче Сагаро бе създаден специален център с 500 легла. Оттук в края на май за
Франция заминаха първите 300 инвалиди от всички националности. Другарите
бяха изпълнени с решителност да продължат борбата срещу фашизма в собствените си страни. Но, както стана известно по-късно, те са били разпръснати на
малки групи из Южна Франция и поставени под наблюдение на полицията. Това
затрудни изпращането на следващите групи инвалиди – повечето от тях не желаеха да напуснат Испания.
В края на май беше окончателно решен въпросът за ликвидирането на базата на интернационалните бригади.
На 15 юни Коларов и Барски предадоха Санитарната служба на интернационалните бригади на каталунския комунист Сан Мартин, назначен за началник на
Санитарната служба на интербригадите, и на неговия заместник българския лекар д-р Константин Мичев. Няколко дни по-късно Барски замина за САЩ. На 22
юли Коларов напусна Испания.
Ранените от тези бригади бяха от различни социални слоеве, от различни
националности, различни професии – работници и селяни, учители, лекари, военни летци. Всички те застанаха под знамето на Испанската република и с твърдост, непоколебимост и самоотверженост се бориха срещу фашистките орди.
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Тук интернационалните бригади, най-добрата част от прогресивното човечество, прекрасно организирани, показаха и чудеса от смелост, воля и мъжество в
боевете при Харама, Гуадалахара, Пособланко, Теруел и Ебро.
Светът има пълно право и основание да се гордее с безпримерния подвиг на
своите смели синове и дъщери – участници в авангардните битки, първи застанали с гордо вдигнати чела и с открити гърди на пътя на настъпващия фашизъм.
Никога няма и не трябва да се забравят самоотверженото и благородно дело и
героизмът на армията от медицински работници, дошли и от различни точки на
целия свят. Те всеотдайно прилагаха своите умения и знанията си на испанския
народ в борбата му за свобода като голяма част от тях пожертваха и живота си.
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ЩАСТЛИВ СЪМ, ЧЕ ГИ ПОЗНАВАХ
Марин Калонкин
Петдесет годишнината от началото на Испанската гражданска война беше повод да
организираме в Националния военноисторически музей в София среща на българите,
участвали във войната на страната на Републиканската армия.Те имаха своя организация с ръководител д-р Константин Мичев, но до този момент не бяха се събирали заедно всички. С него обаче успяхме да ги съберем през 1986 година в музея. Срещата беше изключително вълнуваща за самите тях, а за нас и освен вълнение, имаше и истинска гордост, че сме се докоснали до тези – не само български, но и интернационални –
герои. Ще направя едно отклонение, за да предпазя скептиците и незнаещите, които ще
се „възмутят”, че възхвалявам тези герои. Да, те са реално наша истинска национална
гордост. Малко по-късно испанският крал Хуан Карлос даде на всички тях испанско
гражданство и ги покани да живеят в Испания. Ако това не е истинско признание, какво
друго може да бъде?
С тези хора се срещах много пъти. Да се разговаря с д-р Мичев, означава да се чете
подробна история на Гражданската война в Испания. Толкова много научих от него. Той
имаше богат архив, поддържаше връзки с Испания, а и с много участници във войната
от други страни. Молих го неведнъж да предаде архива си в музея или в държавния
архив, но той смяташе, че е още твърде рано. Контактите ми с тези хора продължиха и
когато бях главен секретар на Българския антифашистки съюз. И тогава, на поредните
ми молби, д-р Мичев пак отказа да предаде архива.
Участниците в Испанската гражданска война вече ги няма, обаче няма никакво
съмнение, че този архив трябва да се съхрани, а и да стане достъпен за всички, особено за българските и чуждестранните изследователите на войната, както и за потомците
на участвалите в нея.
Биографията на всеки един от тези изтъкнати хора е национално достойнство.
Какъв трябва да бъде човек, за да тръгне пеша от България за Испания, за да воюва
на страната на републиканците и, на всичко отгоре, да оцелее.
Това е Митко пешеходеца, както всички го наричаха.
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А младата 22 годишна девойка, инженер Полина Недялкова, току-що завършила Военната академия за механизация и моторизация на Съветската армия, вместо да остане в Москва, подава молба и тръгва за Испания да воюва. Каква убеденост трябва да
притежава човек, за да го направи, а и каква воля и психика са нужни за такова дело.
Д-р Мичев ми разказва, че като Главен лекар в Испанската републиканска армия
трябвало да посети армейска част, която е разположена много надалеч, на около 500
км. Цяла нощ пътували с кола, шофирана от доброволец от САЩ. Мъчили се да си говорят на испански, а когато по пътя колата спира, шофьорът започвал да ругае на български. И станало ясно, че и той е българин, но дошъл от САЩ, където е бил икономически емигрант, работил, за да подържа семейството си в България, но решил, а пък и
дошъл да воюва в Испания.
Какво ли не ми е разказвал и генерал Захари Захариев. Той беше изключително
приятен човек и невероятно интересен разказвач. Когато се явява на комисия, за да
отиде в Испания, вече е летец в Русия. Тогава го питат го какъв чужд език, освен руския, владее и той отговаря, че друг език не владее.Членовете на Комисията обаче знаят, че той говори турски и са обезпокоени защо крие това. Повикват човек, който започва разговор със Захариев на турски. Тогава го питат, като не знае чужд език, как говори
на турски. Едва сега той се опомня. Като дете е живял, играл, учил с деца турчета в селото и живее с разбирането, че това за него не е чужд език,а роден – разградски. Дават
му турско име – Халил Екрем, и като турчин летец воюва в Испанската републиканска
армия. Бил е, наистина, превъзходен летец, затова става и Герой на Съветския съюз.
Противникът много добре го е знаел и затова се е страхувал от него, когато е във въздуха. След Втората световна война, станал вече генерал, Захариев е българско военно
аташе в Москва. Там италианският военен аташе е също летец и генерал, куц и ходи с
бастун, и разказва на генерал Захариев, че е воювал в Испания на страната на Франко.
Републиканците имали много добър летец турчин, Халил Екрем и при един от въздушните боеве той го е улучил, самолета се запалил,а италианецът успешно катапултирал,
но въпреки това си счупил крака. Тогава Захариев му разкрива, че той всъщност е Халил Екрем. На всичко отгоре, се оказва, че той е бил и единственият „турчин”, който е
воювал на страната на републиканците. При този интригуващ разказ и това неочаквано
признание избухва смях, а двамата стари противници стават и много добри приятели.
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Всеки от тези хора разказваше своята история, своята сага или голгота. Оценявах високо значението на тези разговори. Ценях много информацията, която получавах
от тях. Направихме и много записи на срещите и разговорите ни с тях, но сега искрено
съжалявам, че тогава недооцених важността на тези свидетелства, поради което и не
ги записахме подробно и изцяло. Отлично разбирам, че още много има какво да се каже
и напише за всеки един от тези забележителни личности. Затова през 1989 год. написах
и книгата си „В бойния строй на две армии”. Но и това, струва ми се, е малко. Изпитвам
и особено чувство на виновност. Ще ми се да разкажа за всички, с които имах възможност да бъда многократно и в домовете им, и в музея, и на много други места.
За Борис Попов – интербригадист, френски затворник, командващ 11-а партизанска Въстаническа оперативна зона – Плевенската, по време на въоръжената съпротива, посланик на България в почти всички континенти на планетата, също трябва да бъде написана книга. Той е изключителен родолюбец, човек с невероятно богат интелект,
с твърде много знания, а и хуманист с невероятна скромност, и още и още много, много
добродетели. А в същото време е, за съжаление, твърде малко познат в България.
Много интересни бяха срещите с жените, участвали в тази война – Траяна Ненова, Атанаска Радулова, Гина Мичева, Поля Недялкова. Имаше и една французойка –
Сюзън Дянкова, запознала се с българина Дянков в Испания и след войната се оженили. Тя беше невероятен човек, личност с изумително богата душевност.
Докосването до тези хора е такова изживяване, което остава спомени за цял живот. Сега определено смятам, че и аз съм приел нещо от тяхната душевност, от тяхната
вяра и оптимизъм. Чаровната Сюзън – след няколко срещи в музея – е преценила, че
може да ни се довери, а и предаде оригинален документален кино-филм, направен по
време на войната от френски интербригадисти. При едно нейно отиване във Франция
приятелите й казват, че вече не могат да съхраняват филма, страхуват се да не се похаби и предлагат тя го донесе при нас. Какво доверие означава такова отношение, вярвам, че читателят истински ще оцени. Помолих колегите от Военната кино студия технически да подготвят филма за съхранение в музея. Това те направиха професионално.
По наше предложение всички участници в Гражданската война в Испания бяха
наградени с медал „За заслуги към БНА” от министър Добри Джуров. Голяма част от
тях, след завръщането си в България, също работят в Българската народна армия.
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По-късно, когато на интербригадистите трябваше да им се разясни решението за
тяхното испанско гражданство и поканата да живеят в Испания, негово превъзходителство, посланикът на Испания, дойде директно в Българския антифашистки съюз, като
след това и аз няколко пъти ходих в Посолството. Бях вече главен секретар на Българския антифашисткия съюз, и тогава организирахме среща с интербригадистите, на които много им се искаше да отидат в Испания, но все пак вярно прецениха, че възрастта
не им позволява да направят това. Въпреки това обаче, благодарността им беше голяма. Но както ние, така и самите те осъзнаваха, ме тяхната готовност за саможертва,
както и тяхната убеденост в борбата не бяха забравени. От тяхно име официално Българският антифашистки съюз изпрати благодарствено писмо на краля на Испания.
За Гражданската война в Испания, за българските интербригадисти, участвали в
нея, трябва много да се разказва и по съвременен, обективен и атрактивен начин да се
пише. Защото тези забележителни хора са едни от първите бойци срещу хитлерофашизма, а и едни от първите войници в започващата Втора световна война, в която те са
на страната на антифашистката, антихитлеристка страна. Те са и бойци от световния
антифашистки фронт, а същевременно са, но и трябва да са наша национална гордост.
Поздравявам организаторите на настоящата конференция.
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ИСПАНСКАТА ГРАЖДАНСКА
ВОЙНА И ОТРАЖЕНИЕТО Й
В ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА
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ДВАМА СВЕТОВНО ИЗВЕСТНИ ПИСАТЕЛИ – ЛАУРЕАТИ НА НОБЕЛОВА
НАГРАДА И ИСПАНСКАТА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА
Лъчезар Еленков
Ърнест Хемингуей „познавам” от книгите му „Старецът и морето” „За кого
бие камбаната”, „Снеговете на Килиманджаро” и от срещата ми с него в къщата-музей „Ърнест ХЕМИНГУЕЙ” – Хавана. Той присъства и в моята лирическа
повест „Небесна лодка”. Бил е приятел на Жул Паскин. Често са общували в
Париж, както пише той в главата „В Льо Дом”, с Паскин, в книгата „Безкраен
празник”.
На 27 февруари 1957 г. Ърнест Хемингуей отплува с кораба „Париж” за
Европа, за да отразява събитията в Испания като военен, според собствените
му думи, кореспондент на НАНА – Североамериканско сдружение на вестниците. Така писателят става свидетел на последните 759 дни от кървавата испанска фиеста.
Хемингуей започва да пише романа си „За кого бие камбаната” още в
края на октомври 1938 г. в Париж, но според собствените му думи „истинското
начало на романа поставих по време на престоя ми в Куба през март 1930 г.”.
Осемнадесет месеца по-късно издателство „Чарлз Скрибнърс Сънс” получава последните страници от печатната коректура на произведението. Както
и в случая с всички предишни произведения на Хемингуей, творческата история
на романа за интербригадиста Робърт Джордън – главен герой в книгата, – крие
някои интересни и изпълнени с по-широко значение факти.
Когато вече е завършена глава тридесет и трета и изборът за заглавие
на романа клони към „Неоткритата страна”, буквално след две седмици Хемингуей пише до свой приятел: „Как ти се струва, не е ли по-добре заглавието „За
кого бие камбаната”? Мисля, че притежава магията, която всяко заглавие трябва да излъчва!”
„За кого бие камбаната” е взето от цитат на Джон Дън, който е и мото на
романа. Ето как завършва то: „…Всяка човешка смърт ме смалява, аз съм част
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от цялото Човечество и затова недей да питаш за кого бие камбаната – камбаната бие за теб!”
Смъртта на интербригадиста Робърт Джордън е описана гениално, както
може Хемингуей. Не се говори за смърт, а се разбира от повествованието, че
раненият интербригадист умира и също така прострелва офицера от конния
фашистки полк.
На 21 октомври 1940 г. романът е издаден в 75 000 екземпляра. Приет е
възторжено от критиката. Но огорчението също съпътства Хемингуей. В края на
годината „За кого бие камбаната” излиза в още по-голям тираж – 200000 екземпляра. Единодушно е решението на членовете на съвета, определящо носителя на годишната награда „Пулицер” – за най-значителна творба на американски писател през годината е определен романът „За кого бие камбаната”. Но
президентът на Колумбийският университет и председател на съвета д-р Николас Бътлер обаче е на друго мнение. „Надявам се, заявява пред онемелите
членове на съвета, че ще обмислите решението си още веднъж, преди да свържете името на университета с подобна творба”. Така авторът й е лишен от престижната награда. Конюнктурата побеждава. Причината е Испанската гражданска война, описана толкова обективно, талантливо и справедливо.
Но читателите си казват думата. До април 1941 г. тиражът на „За кого бие
камбаната” достига 1 300 000 екземпляра. Започва и пътуването на романа по
света – преведен е на почти всички езици. Но към огорчението на Хемингуей се
прибавя и рецензията на журналиста от вестник „Дейли Уъркер” Май Голд, който пише следния позорен текст: „…Хемингуей е ограничен и тесногръд писател, подчинен на своя класов егоизъм и на нищетата на собствените си възгледи…”. Какъв пасквил и тъпо определение, което може да напише само купен от
някого журналист. Ясно от кого! От враговете на Испанската република!
А романът продължава да живее своя безсмъртен живот. И днес особено
е необходим на българското младо поколение, защото отново се развихря неофашизмът във всичките му мимикрии и хамелеонства.
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„За кого бие камбаната” е велик роман с цялата си мощ за истината и героичната съпротива срещу франкизма и мракобесниците на свободата, демокрацията и народовластието.
****
Колко много приляга на този поет да се празнува само рожденната дата!
Той достатъчно силно изпя песните си и едва ли мълчанието на смъртта ще ги
покрие със забравата на времето, защото времето е в самите тях – в нажежените им думи, в откровените им чувства.
Преди сто и дванадесет години в семейството на железничар и първоначална учителка се ражда Рикардо Елисер Нафталия Райес Басоалто. Синът започва да пише стихове още като дете. Първа открива необикновената му дарба
първата нобелистка на Латинска Америка, зеленооката поетеса Габриела Мистрал. Предрича му славно бъдеще. Но бащата е категоричен – поезията е несериозна работа! И младият поет се ражда за втори път с името Пабло Неруда.
Под този псевдоним излиза и първата му книга „Празнична песен” (1921 г.).
Оттук нататък Пабло Неруда ще премине най-напред през сърцата на състудентите си, а по-късно с „Двадесет поеми за любовта и една безнадеждна
песен” (1914 г.) ще прекоси границите на Чили и ще се наложи като един от
най-ярките поети на Латинска Америка. Това е поезия с голяма взривна сила!
Поетът е асимилирал, но и е нажежил до краен предел изразните средства на
постмодернистите. Но най-важното в книгата му не е очевидната му принадлежност към авангардното течение, а уловената действителност.
През 1936 г. Неруда е дипломат в Мадрид. На едно литературно четене
Федерико Гарсия Лорка го представя като поет, който е „по-близо до смъртта,
отколкото до философията; по-близо до болката, отколкото до интелектуалността; по-близо до кръвта, отколкото до мастилото…”
В Испания Пабло Неруда публикува новите си стихове. Мадрид е покорен
от бликащата сила на поезията му – романтична, жестока, тайнствена. Новите
поети на Испания го поздравяват с поетическо послание. Подписано е от Федерико Гарсия Лорка, Рафаел Алберти, Леон Фелипе, Мигел Ернандес, Луис
Сернуда… – голямото съзвездие на поколението от 1927 година. Обаче най100

силното преживяване на чилиеца, събрат по перо, по онова време не е литературният успех, а войната, която води испанският народ.
От земята, от природата, от любовта, които възпява, поетът се насочва
към историята. Там е обяснението на жестоката и противоречива действителност, извисена от героизма и саможертвата на републиканците. Като консул на
Чили той спасява живота на много хора и участва с каквото може на страната
на Испанската република, нападната от международния фашизъм. Именно тук,
в окопите на интернационалните бригади, през 1937 г. се появява „Испания в
сърцето” – стихосбирка химн за справедливата и героична борба с мракобесието. Тя се чете в траншеите и на барикадите. Разказват, че емигриралите
след превземането на Мадрид от фалангистите на Франко изнасят стихосбирката през границите в раниците си вместо личен багаж.
Заради подкрепата на Испанската република Пабло Неруда е отзован от
консулския пост. Но съдбата на поета завинаги е решена – тръгва по пътя на
емигрантския живот. „Изведнъж научих – ще каже по-късно той, – какво значи
човешката солидарност!”.
Пабло Неруда навлиза в една нова поезия. Отчаянието и хаосът отстъпват място на гордия човешки глас, роден от страданието, от болката, от погрома, от победата.
През 1945 г. встъпва в редовете на Комунистическата партия на Чили.
Той е сенатор, политик, а след няколко години – отново изгнаник. Вярата му в
бъдещето на Латинска Америка намира чудесен израз в голямата безсмъртна
поема „Всеобща песен”. Политическата поезия все повече завладява неговото
вдъхновено перо. През 1960 г. излиза книгата му „Героична песен”, посветена
на революцията в Куба.
Лауреатът на Нобелова и на Ленинска награда е вече не само огромен
поет, майстор на силната метафора и острата политическа идея, той е и активен участник в международното антифашистко движение и страстен борец за
мир. Неговата огнена поезия и призив за мир облетяват целия свят. Той е навсякъде, където има поробени и където се пролива кръв, където човекът е саможертва и съвест.
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Аз нямам нищо общо със смъртта! – изповядва Неруда.

Колко точно и вярно го е казал. Гениалните поети сами предчувстват бъдещето си. Чилийските фашисти се страхуваха от живия Пабло Неруда, но не
по-малко ненавиждаха и физически мъртвия Пабло Неруда. Той умря в найтежките дни за чилийския народ, само дванадесет дни след злокобния 11 септември 1973 г., когато хунтата на Пиночет свали републиканското правителство
и уби президента Алиенде. Погребението на поета е забранено! Ковчегът е изнесен тайно от къщата му в Исла Негра и е откаран в неизвестна посока. Съпругата на поета Матилде с помощта на венецуелския писател Отеро Силва успяват да изнесат в чужбина ръкописите и архива на Пабло Неруда и ги спасяват от инвазията на терористите на Пиночет. Така довършените мемоари „Изповядвам, че живях” излизат от печат през 1974 г., а пълните му събрани съчинения в издателство „Лосада” в Аржентина.
Великият син на Андите завеща на поколенията поезия, потопена в превратностите, драматизма, борбата и светлината на клокочещото време.
Аз имах щастието да се познавам с Пабло Неруда. За пръв път го видях
през април 1962 г. на негова литературна вечер в Софийския университет.
След няколко години се запознахме лично в Москва. Обядвахме заедно в ресторанта на Съюза на писателите на СССР. Представиха ме като млад поет от
България. Бях притеснен и развълнуван. Навярно бе усетил несъстоятелното
ми поведение. И с присъщото на голям човек и гениален поет благородство Неруда каза, че от днес съм му кръвен брат, защото съм от родината на великия и
безсмъртен Никола Вапцаров, когото той обича и като поет, и като революционер. Друго нищо не помня от онзи обяд освен това, че позна зодията ми. Оказа
се, че и двамата сме „раци”. И дълго се смя с плътния си глас. А в мен всичко
се сливаше в магичен облак, по-точно – във витално кълбо от чувства и радост,
че съм в компанията на необикновен поет. И все някога ще размотая кълбото,
за да извлека от него всичко, което преживях и усетих тогава, по време на обяда. Сега мога да кажа само, че беше хубаво и многоцветно.
А ето и стихотворението, което посветих на поета след повече от тридесет години:
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Пабло Неруда

Гори от горест Чили –
дългата държава
между Андите и океана –
земята със селитрените жили.

От Севера до Юга
ти преброди всичко –
гробища, пристанища и лично
състрадание като безводна дюна.

Сега при теб дълбоко
свети лампа бледа.
Перископ е кипарисът. Гледаш
чрез неговите клони – многооко.

Там, някъде зад хълма,
облак се разпуква.
През снагата му оловна руква
река лъчиста. Злото в гроба хлътва.

Мечтата срязва клетка –
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след пръстта стотонна
стихове четеш на стадиона.
Остана само знак смъртта проклета.
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ИСПАНСКАТА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА (1936-1939 г.)
В ТВОРЧЕСТВОТО НА ИСПАНСКИТЕ ПОЕТИ И ПИСАТЕЛИ –
СЪВРЕМЕННИЦИ НА ВОЙНАТА
Тамара Такова
На 17 юли 1936 г. в Мароко и на 18 юли с.г. на Полуострова голяма част
от испанската армия въстава против правителството на Републиката. Започва
военен преврат, който се превръща в гражданска война, продължила цели три
години.
В началото на 1939 т. поражението на Републиката става причина много
испанци да напуснат страната си, прогонени от установяващия се фашистки
режим. Това са половин милион испански граждани. Няколко хиляди умират в
концентрационните лагери в Германия и Франция и по време на Втората световна война. По-голяма част от изселниците остават във Франция, а и Мексико
приютява повече от 20 000 души. Много бежанци от случващото се в Испания
се заселват в други страни на Латинска Америка – Санто Доминго, Чили, Аржентина, Куба, Пуерто Рико, Боливия, Колумбия, Венецуела, Панама Приблизително 90% от интелектуалците на Испания се изселват поради зверствата на
фашисткия режим на генерал Франко. Сред тях са най-значителните испански
поети, писатели, учени, професори – герои от войната против фашистката военна машина, сееща репресии и смърт.
Ярките произведения на тези световни фигури са познати и в България с
изданията си на български, а също и с присъствието си в много културни прояви и конгреси. Сред първите защитници на Републиката са бляскавите имена
на поетите Антонио Мачадо, Хуан Рамон Хименес, Педро Салинас, Хорхе Гилен, Рафаел Алберти – голям приятел на България, Луис Сернуда, Емилия
Прадос, Леон Фелипе, Мануел Алтолагире, писателите Макс Ауб, Рамон Сендер, Франсиско Аяла,Мария Самбран, Мария-Тереса Леон, както и художниците
Хосе Луис, Хоан Мира, Хосе Кабариело и Пабло Пикасо, а също и световно известния кинорежисьор – инициатор на сюрреализма в киното – Луис Бунюел.
Много културни дейци са средз 271 000 политически затворници. Сред
тях са и поетите Мигел Ернандес, Хосе Йерро, Маркос Ана – поет и писател,
останал цели 22 години в затвора, Хулиан Бестейро – поет, известният драма105

тург Антонио Буеро Валиехо, чиито пиеси са предствавяни в много театри в
България. Сред тях е и писателят Анхел Мария де Лера – участник в Първата и
Втората международни писателски срещи през 1877 и 1979 г. в София. Негови
романи, посветени на Испанската гражданска война, са преведени и издадени у
нас. Напускайки страната си, изящният поет-лирик Леон Фелипе възкликва с
тъга: „Поетите, прокудени от Испания, отнесоха песента от страната ни”.
Антонио Мачадо пише в подготвената си, но непроизнесена поради събитията, реч за встъпването си в Испанската академия: „…Господа, бъдещето би
могло да представлява истинско завръщане към обективността, от една страна,
и към братството, от друга”.
Трагичната гибел на Фредерико Гарсия Лорка през август 1936 г. става
искрата-сигнал за пътя, който ще следват неговите колеги и приятели през годините на безпощадната война, тягостното изгнание и силната воля за борба.
Притеснен силно и загрижен от яростните фашистки настъпления в Мадрид,
Фредерико заминава за родното си село Фуенте Вакерос в Андалусия, за да
намери защита сред близките си. Там обаче група въоръжение мъже го заплашват и бият. Брат му го откарва в приятелския и роднински дом на писателя
Лус Росалес в Гранада. Но там някой от къщата го издава и полковник Рамон
Руис Алансо, шеф на полицията, го задържа в градската управа. Даже заповедта на Военното министерство за освобождаването му не помага. Поетът навярно изживява безумен страх, ужас и агония пред сипещите се върху му заплахи,
обвинения и грубости, при това и за комунистическа дейност, която не е имал.
На 18 юли рано сутринта е разстрелян в местността Виснар. Заедно с него са
убити един учител, двама скитника и двама крадци, а телата им са хвърлени в
обща яма. Едва преди няколко години и след дълго и упорито настояване на
техните близки, а и на интелектуалците, костите на великия , уникален поет
Фредерико Гарсия Лорка са разкрити, разпознати и погребани отново в индивидуалния семеен гроб.
След разстрела през 1946 г. обаче, най-изтъкнатите и талантливи модерни поети, писатели и художници се обединяват в мощна протестна дейност,
за да защитят паметта и невинността му, да отстоят правота на испанския народ да отхвърли фашизма и да се бори против него. Това, впрочем, са прочути106

те творци от Поколението 27 година. В настъпващата модерна епоха на развитие в обществото, те обявяват своя революционен път в поезията и изкуството
в деня на честването на рождението на идеалистичния и високо естетичен поет
Луис де Гонгора (от ХVІІ век). В настъпващия фашистки терор младите творци
се обединяват в борбата за защита на Републиката. В разгара на събитията и
бойните действия, те свикват ІІ международен конгрес на писателите - през юли
1937 г. в Мадрид и Валенсия, в който участват, освен писателите-републиканци, също и известни чужди творци като Иля Еренбург, Луи Арагон, кубинските писатели Алехо Карпентиер, Николас Гилен и Хуан Маринело, а също и Сезар Валиехо от Перу, Октавио Пас от Мексико, Пабло Неруда от Чили, Андре
Малро от Франция, Ана Зегерс от Германия, както и българските писатели Мария Грубешлиева и Людмил Стоянов.
В общата си декларация испанските писатели заявяват: „Измъчват ни
много противоречия:… Но гибелната действителност на войната изяснява нещата. И всички ние с категорична отговорност, съзнание и дисциплина искаме
да помогнем на народа си да победи във войната и с това се стремим към едно
единствено нещо и това е да спечелим Човека.”
По време на войната в републиканската зона на Испания излизат много
вестници и списания за литература и изкуство. Най-значимите сред тях са: „Ел
моно асул” („Синята маймуна”) – 1936-1939 г., издание на Съюза на интелектуалците-атифашисти. Редакторите на списаието – Рафаел Алберти и Хосе Бергамин – действат усилено, за да стигне изданието до антифашистката борба”.
Другото издание с подчертано антифашистка тематика е „Ора де Еспаня” („Часът на Испания”), което остава като едно от най-сериозните литературни издания през целия ХХ век. В него новите модерни писатели и поети налагат новия
широкопонятиен критичен и борбен стил, който отговаря на суровите жизнени
истини на нацията. В същото време Луис Бунюел снима своя документален
филм „Мадрид 1936-та”, посветен на обсадата на столицата, а през 1937 г. Пикасо рисува – по поръчка на Републиканското правителство – потресаващата
панорамна картина на ужаса на бомбардировката на баското село Герника.
Сред тези изтъкнати творци са и поетът Мигел Ернандес – участник в
битката край Терцел, който заболява в затвора от туберколоза и през 1942 г.
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умира от коварната болест, борецът-воин на Републиката и поет Маркос Ана,
който е и участник в интернационалните бригади, а също съратник и ученик на
българския лекар-интербригадист д-р Константин Мичев. Маркос е държан в
затвора цели 22 години.
След края на Втората световна война в много европейски страни, както
по-късно и в Куба постоянно се провеждат силни акции за освобождаването на
този герой от франкисткия затвор. През 1962 г. ни, студентите от Хаванския
университет, посрещнахме на университетския площад с възторг и дух на победа смелия републикански испански поет Маркос Ана, който освен това е и
много добър приятел на България, а е и гостувал тук, в БАС. Наскоро получихме и лично от него мемоарната му книга „Какъв е цветът на вяръра” със сърдечен автограф до неговите български приятели и искрено се надяваме, че тази
паметна творба щке стане достояние и на българските читатели.
След разгрома на Републиката през 1939 г. испанските интелектуалци
поемат пътищата към чужди земи. Те носят в сърцата си горестта, мъката и
носталгията от братоубийствената война, оставила страната им покосена от
разруха и смърт. В стиховете им се населяват темите на самотата но човекаизгнаник, на дългите непознати пътища в търсене на надежда за творчески дух,
насители са с дух на угнетеност от неизбежния бяг на времетто… Тогава те определяха себе си като „прокълнатите поети”. В книгата си „Действителност и
желание” Луис Сернуда изповядва своята огромна душевна болка:
„Моята роля е да следвам вечно пътя.
Без да ме очаква син, както Одисей,
без да ме чака Итака и без Пенелопа…
……
Но ти върви, върви
напред
и не се обръщай.”
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Леон Фелипе, също прокуден от родината си, обикаля Боливия, Чили,
Апжантина и накрая се установява в Мексико. Поезията му изразява дълбоко
възмущение и порив за борба срещу печалната братоубийстване война между
„двете Испании”: „Има две Испании – пише той, - едната на войника, другата –
на поета. Едната – на братоубийствената сабя, другата – на песента на скитника. Да, има две Испании, но само една песен” …и „днес аз залагам живота си за
Испания, залятата в кръв”.
Поетите избират „Испания – залятата в кръв, носената от вятъра и светлината по земната шир”, за да възтържествува светлината над тази земя, и те
се борят и ще се борят със словото и с духа си за нея и нейната свобода.
Емблематичният поет на Испания в годините на войната Антонио Мачадо
е поканен в разгара на тези събития да чете лекции по испанска литература в
Англия, но той не приема отправената покана, като заявява: „Та в Испания остава единствено красноречието на войната. И е много тъжно за човек като мен
да изпъква с красноречието на перото. Единствената монета, с която можем да
платим дълга си към народа – това е животът ни”. В реч пред Организацията на
Обединената социалистическа младеж през 1937 г. Мачадо заявява: „Социализмът … е голямата неизбежна надежда за човечеството в наши дни…” и още
„Бъдещето на Испания го защитава народът. Фашизмът е силата на безкултурието”. Вече доста възрастен, Антонио Мачадо тръгва към Франция едва през
1939 г., обаче на границата на град Колиуре умира. Четирима републиканцимилисианос покриват ковчега му със знамето на Испания и го отнасят на гробището в малкия град.
Рафаел Алберти, заедно със жена си – писателката Мария-Тереза Леон,
броди дълги години из страните на Южна Америка и накрая се установява в
Аржентина, където през 1959 г. написва прекрасната си книга „Изгубената горичка”, която е преведена, издадена и добре позната и на българската публика.
В Испания тази изящна, елегантна проза – вълшебен спомен за прекрасната родина на неговото детство и юношество – е издадена много след Франко,
едва през 1979 г. През 1939-1940 г. Алберти публикува стихосбирката си „Между карамфила и сабята” – двата символа на испанския непобедим дух за свобода. Болката, горчиваната и смъртта не могат да сломят волята на поета за
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творчество и борба. В поемата „Куплети на Хуан Панадеро” – герой от народните песни, поетът възприема ролята на истински певец на народа:
„Хуан Панадеро от Испания: когато я загуби
реши да прекоси морето.
Но въпреки че морето прекоси, Хуан Панадеро от Испания
нито замина, нито се изгуби. Защото Хуан Панадеро знае,
че той никога не губи; нищо, че Испания е отвъд морето.”
Както вече отбелязахме, Рафаел Алберти беше, а и си остава голям, но
и любим поет, а и приятел на българските поети и читатели. Той добре познаваше и много обичаше нашата страна, нейната история и литература.
И в ден като този, за нас е чест и достойнство да разлистим и прочетем
отново страниците за безсмъртното дело на изтъкнатите испанските поети.
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ИСПАНИЯ – В СЛОВА И НАДЕЖДИ
Георги Н. Николов
През 1936 г. Испания става република. И когато над нея пада сянката
на реакцията, на помощ идва доблестта. Както казва Долорес Ибарури в
своето прощално слово, произнесено при изпращането на интербригадистите в околностите на Барселона на 29 октомври 1938 г.: „За първи път в историята на борбите на народите сме свидетели на явление, поразително
по своето величие – формирането на интернационални бригади за спасяване
свободата и независимостта на една застрашена страна, на нашата Испания. Комунисти, социалисти, анархисти, републиканци, мъже от разни цветове, от различни идеологии, от противоположни религии, но всички любящи дълбоко свободата и справедливостта, дойдоха да ни предложат своята
помощ безусловно.”
Книжнината, свързана тематично с Испанската гражданска война, интернационалните бригади и българските участници в тях, има свое обособено място в съвременната ни литература. Когато говорим за нея мисля, че е добре,
първо, да очертаем рамката от заглавия и автори, тематично свързани със
същността й, или поне част от тях. Тук бих искал да включа Светослав Минков
– „Мадрид гори” – 1936 г., Мария Грубешлиева с пътеписа „Какво видях в Испания” – 1938 г., с обединените репортажи на Кръстю Белев „Испания зове” –
1948 г., с романа-дилогия на Никола Маринов „Шестимата” и „Интербригадисти”
(1947 г., 1948 г.), „Осъдени души” на Димитър Димов – 1945 г. Скоро след това
Димов публикува последователно 4 пътеписа за Испания – „Януарска пролет”,
„Кастилска зима”, „Куха Испания” и „Сан Себастиян”. Не на последно място нека
си припомним „Песни за една страна” на Никола Вапцаров, 1940 г. Сред по-късните издания ще припомня книгите на Владимир Иванов „Испания в пламъци” –
1959 г. и Александър Гиргинов и Роберт Меламед – „Със заветите на Левски в
Испания” – 1966 г., публицистично-документалната творба на Кирил Видински –
„В бой за Испания, в бой за света” – 1986 г. и т.н. Към включените заглавия
трябва да прибавим сборниците, „За свободата на Испания” – 1949 г., „Ние се
бихме в Испания” – 1967 г. и др. Не по-малко интересни и значими, още повече,
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че в тях участват със свои творби Георги Караславов, Веселин Ханчев, Александър Геров, Александър Муратов, Младен Исаев, Николай Хрелков, Людмил
Стоянов, с преводи – Тодор Ценков и още, и още автори. Какво е общото настроение на българските творци по темата „републиканска Испания“ може би
илюстрира Александър Геров с едноименното стихотворение „Испания”, 1938
г.:
Макар с реки от кръв да те залеят,
макар да стрелят в твойте синове,
из пепелта възкръснала идеята
ще растне, завладява и зове.
Ще свети във очите разгневени.
В младежките сърца тя ще тупти.
И твоите стремежи разрушени
ний в светло бъдеще ще въплътим.
Из стихосбирката „Два милиарда” – 1948 г.
Още с краткото изброяване на посочените по-горе заглавия става видно,
че обширната „испанска”, интербригадистка тема е жанрово разнообразно
представена. Сред всички тях значимо място заемат пътеписът на Мария Грубешлиева и репортажите на Кръстю Белев, които също се обединяват в пътепис. Можем да ги разглеждаме заедно, защото и темата е обща, а и е видяна
през погледа на доказали прогресивните си възгледи творци. И в двете произведения страната им е направила впечатление със своята изостаналост и на
много места – с полуфеодалните отношения между хората и властващата клика. Разбира се, не е подмината ролята на католицизма като жестока спирачка
пред разкрепостяване на мисълта на обикновения народ и прогреса, към който
той вече съзнателно се стреми. „Един абаносов Христос, бледен и фризиран с
черни букли, – отбелязва Грубешлиева – с измъчена гримаса на лицето, е проснал женствено тяло върху червен плащ с златни реси. На стъпалата, дланите и
колените – дупки и червена боя. Видът му изсушава всички светли спомени от
детинство за образа на богочовека. Католицизмът в Испания – това е скръбна
глава от историята на човечеството”. Също толкова категоричен е в репортажите си и Кръстю Белев: „Не мога да намеря по-предметен символ на страдание112

то. Дори това е самото страдание – кърваво и страшно. Страданието на испанския народ, разпънат на кръст от езуитите, феодалите и фашистите. Те са искали да направят нещо подобно от испанския народ. Не успяха, разбира се. Исус
е откован от кръста и е прободен от страданието. Испанският народ е жив, макар и окървавен.” Можем да определим пътеписите като политически и социални. Красотите на местната природа не са подминати, но са най-вече загатнати
мимоходом. Акцентът пада върху митарствата на испанския народ, особено на
работничеството, сред вълните на гражданската война. Върху писателския конгрес, проведен в Мадрид, Валенсия и Барселона. Върху бомбардировките и
тълпите окъсани бежанци. Сред дружелюбието на местните хора, отрудени и
облъскани, но заредени с оптимизъм за бъдещото време. Лозунгът „Но пасаран!” – „Няма да преминат”, е вече заменен с „Пасаремос!” – „Ще преминем”.
Всъщност, авторските наброски разчупват прякото наблюдение, което само по
себе си е предадено картинно и многоцветно. Но те са насочени най-вече върху
причинно-следствената връзка за войната. Върху тъмните сили на фашизма,
противопоставил съвременниците един срещу друг. През пушечни изстрели,
оръдейни дула и смърт. В този кървав конфликт един народ, измъчен, но не
обезверен, разтваря дверите си за цивилизовано бъдеще, белязано с надеждите за хуманизъм и равнопоставеност. Наистина, то е твърде далече. Ще бъдат
дадени много жертви и от двете страни, но правдата ще възтържествува. Има
ли на този барутен фон място за човечност? „Кои са силите – пита реторично
Людмил Стоянов – които желаят това всеобщо разрушение? Ние знаем да мислим исторически и за нас е ясно, че това е агонията на един свят, който си отива. Той си отива, след като е отрекъл собственото си героично минало и е стъпкал в краката си знамената, с които е побеждавал. Той е опустошен вътрешно,
изпразнен от всякакво творческо съдържание. Това е Сатурн, който изяжда собствените си деца. Това е враг на всичко най-скъпо за хората, най-чисто и свято,
на най-простите истини, на най-благородните цели, кръвожаден звяр, който
препуска в градината на живота и тъпче плодоносните му сеитби”.
Най-близък в жанрово отношение, по изказ и палитра от чувства е очеркът на Светослав Минков „Мадрид гори”. Както се вижда от самото заглавие,
той тематично е концентриран върху случващото се по това време с испанската
столица: бомбардировки и оръдеен обстрел, героиката на жителите му, надеждите и очакванията на хората, че фалангистите все пак не ще нахлуят в града,
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опитите за добронамерена имитация на мирновременно съществуване. Авторът е далеч от илюзиите: „Днес в Испания няма вече санбенито – констатира
той – аутодафе и първобитни машини, които разкъсват бавно хората на свободната мисъл. Там лазят сега грамадните железни гъсеници на танковете и бръмчат аероплани, които хвърлят хиляди килограми динамит. Смъртта се е американизирала. Тя няма време за губене, нито пък иска да играе на дребно: обществените противоречия не могат да се уреждат повече със снежни топки”. Общото при трите творби е вярното социално наблюдение. Правотата на политическите изводи и констатацията, че сред димни реки от кръв се ражда един нов народ в пределите на нова държава. Дори този му революционен опит да не успее в противостоенето на фашизма, той няма да е последен. Нито народът ще
се полъже по предварителните обещания на генерал Франко за отстъпки пред
работническите искания и смекчаване на отношенията между управляващи и
управлявани. Какво се случи после, историята вече ни даде отговор…
Що се отнася до белетристиката, веднага искам да откроя споменатата
по-горе дилогия на Никола Маринов. В първата книга, „Шестимата”, авторът
разказва за своята антифашистка, нелегална дейност в България и тежките митарства, когато със свои другари, също бъдещи интербригадисти, трябва да се
добере до Париж и оттам да бъде прехвърлен в Испания. Втората книга, озаглавена „Интербригадисти”, също води разказа от „аз” повествование и, както
сочи самото заглавие, припомня за авторовото присъствие и непосредствено
участие в интернационалните бригади. Припомняме си с него за щурмовите батальони „Димитров”, „Дякович” и „Масарик”. С внимание поглъщаме редовете, в
които се разказва как довчерашните цивилни люде, „въоръжени” само с идеи и
желание да се сражават срещу фашизма, се превръщат в дисциплинирани войници на републиката. Отново се срещаме с българите, участници в тази масова
епопея, чиято храброст е оценена високо от командването и другарите им по
оръжие. Както сам авторът споделя в началото: „Вълнението на народите вече
е започнало.” Следва раняване, болница и… отново в строя. Маринов тежко
преживява напредването на фашистката инвазия и необходимостта да се завърне във Франция, независимо, че Мадрид още се държи. На финала той алегорично споделя: „Вятърът все пищи. Пече слънце, но не топли. Испанските
знамена, побучени на могили от пясък, още се ветреят с алените си, портокалови и сини цветове. Ветреят се и плющят, както плющяха някога в боевете. И
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около тях стоят прави, мълчаливи и твърди като гранит хилядите мъже на слънчева Испания. Стоят, стиснали юмруци и в погледите им гори пламък. Значимостта на тази книга се крие в непосредствените впечатления, втъкани по редовете. В личното участие на автора в описваните събития, в които той, макар
и редови боец, има активен принос…
За „Осъдени души” е писано много и задълбочено. Но и тук испанските
събития, като втори сюжетен план, продължават да вълнуват съвременния читател. „Испания традисионал” и нейното революционно лице са пресъздадени
от Димов с дълбоко познаване не само на фактите, но и на психологията на испанския народ: както по върховете, така и в социалната низина. Ето как описва
той състоянието на нещата в онези барутни времена: „По радиото кънтеше огненото красноречие на Пасионария, в Авила жените ходеха два пъти дневно на
литургия. Аристократите конспирираха срещу републиката, пролетариите се заканваха да ги изколят, но все отлагаха решението си. Един слуга тук не искаше
да остане цял живот само слуга и децата му да бъдат пак слуги, защото това
оскърбяваше човешкото достойнство”. На този фон теистичната кауза на отец
Ередиа, независимо от дейността му в Пеня Ронда, е осъдена от революцията
на смърт и забвение. Независимо и от вековно дълбоките корени, които католицизмът има в Испания. Защото вече народът на тази страна се е събудил. Наистина, той не е монолитен, разделен е на комунисти, анархисти и всякакви
други. Но той се бори, отказвайки всяко подчинение и в това е големият успех
на неговите жертви, пролята кръв и разрушени съдби. Днес животът е друг, но
е трябвало да се премине и това стъпало, давайки пример на други народи, по
други континенти, с цената на много жертви да извоюват две неща: собственото си достойнство, от една страна. От друга – поука за т.н. „господари”, че вечното им господство съвсем не е вечно, нито е дадено от Бога. Че над всичко
трябва да властва, извън всякакви политически щения и църковни догми, социалната хармония, без която не са възможни никакви стъпки по пътя на прогреса
иначе, освен чрез революция.
И макар не по хронологичен ред, бих искал да кажа няколко думи за Вапцаров, за когото фабриката е школа по сплотеност. По осъзнаване за класовата
принадлежност и готовност за отпор. Именно нейната тежка сянка формира
Вапцаров такъв, какъвто го познаваме: достойна личност и борчески певец на
пролетариата. Човек с ясни политически възгледи, отстоени с цената на ранна115

та му смърт. Дотогава той ще напише редица стихове за работничеството и
правото да мислиш в интернационални измерения… Затова с такъв възторг се
ражда под перото на Никола великолепният цикъл „Песни за една страна”: „Испания”, „Сън”, „Песен на другаря”, „Песен на жената”, „Писмо”. Случващото се
там е сбъдване на най-смелите мечти на поета: отхвърлянето на икономическия ярем. Разчупването на рамките на буржоазната държава, тресяща се под
ударите на международния пролетариат. И жестокият финал, който обаче няма
да спре следващите вълни на борбата. В тези стихове е изсечен със стоманено
длето събирателният образ на работника – лирически герой в голяма част от
Вапцаровото литературно наследство. Той е интернационалист, непоколебим в
убедеността си, жертвоготовен. Способен да докаже правотата си на дело, прокарвайки трудна вододелна черта между най-близките си и повика на делото.
Готов да пролее кръвта на своите потисници, както и своята, за да възтържествува лелеяната от него правда. Сам той е много човечен, добър другар и със
сърце, изпълнено с обич към дома и семейството. Обикновена личност, изтъкана от плът и кръв. Но знаеща своето място в метежните събития, което отстоява до последен дъх. Той е и символ, нарисуван от Вапцаров, на който сам поетът иска да прилича. И както виждаме от биографията му, от делото му и от
смъртта му, е изпълнил докрай собствения си завет към поколенията. От „Песни за една страна” огнено диша вяра в правотата на работническите идеи:
Сега за мене ти си участ.
Сега за мене си съдба.
И аз участвам неотлъчно
в борбата ти за свобода.
Сега горя, сега се радвам
на всеки боен твой успех
и вярвам в силата ти млада –
във нея свойта сила влех.
„Испания”
Тематиката в стиховете от „Песни за една страна” условно може да се
разграничи на настояще с трудни корени в миналото, и на социално-полити116

ческо бъдеще. Настоящето е жестоко, мрачно и нетърпимо. То просто трябва
да има някакъв предел на съществуване и обществена търпимост. Да бъде силом разбито на късове и захвърлено в забвение по страниците на учебници,
книги, филми и черни спомени. Отрича се имущественото разделение между
хората. Принудата им да съществуват сред кастови ограничения и лъжи, че
системата на ограбване е непроменима даденост. Че винаги е имало и ще има
бедни и богати, отритнати и облагодетелствани, властници и роби. Става ясно,
че официалната, буржоазната държава е колос на глинени крака. Овехтяла институция, която не е в състояние да се справи с роящите се проблеми, а само
ги прикрива. Мачка в калта личното достойнство на обикновения труженик и цинично си играе с живота му. Пращайки го на война срещу свои братя-единомишленици, нежелаещи да умират заради чужди интереси. Основен инструмент в услуга на управниците е гладът. Озъбен, безчувствен символ на неравенство за подчинение на множеството – той също трябва да бъде изтрит от
лицето на земята завинаги…
А над всичко в мрачния делник, като дъга след чакан дъжд, криле разперва надеждата. За какво по-напред? За равенство. За хармония и право сам да
ковеш съдбините си. Показателна е картината в стихотворението „Сън”. Привидно утопична, а всъщност толкова желана, сякаш може да се докосне. Това е
удовлетворението да си полезен на общество от равни. Сега заглушавано от
картечни изстрели и скрито зад енигматичната завеса на бъдещето, но чакано.
Заради което около теб в окопа и в атаката падат другари и ти може би си следващият. Нищо, жертвите си заслужават. Защото ще дойде време, когато всички
ще сме лица от общото добруване и то няма да е сън:
В завода ти, Лори, си надзирател
и казваш: „Днеска искам триста болта!”
„Добре, Лори, отлично, мой приятел!”
И двамата се смееме доволни.
А вънка тъй широк е небосвода!...
Блести небето, въздуха блести!
И дишаш, дишаш толкова свободно!
И сам не вярваш, че това си ти…
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В цикъла „Песни за една страна” с пълни гърди диша социалният оптимизъм. Разчиства света от бурени и гнилоч политическата хармония. Равенство
споява людете и удовлетворение от постигнатото се настанява в сърцата.
Скръбта по дадените безбройни жертви някак се смекчава от раждането на нови поколения, благословени да живеят свободно. И всичко, наречено „човешка
орис”, се смесва в безкраен кръговрат, в който денят сменя нощта. А самата
нощ вече няма власт над светлината на свободната мисъл и правото да си полезен на едно общество, което те цени и награждава с лично достойнство. Като
цветна шевица през задъханите рими и барутни взривове минава любовта – отрудена, задъхана и осаждена. Но неимоверно чиста и ненакърнима, защото е
проверена. Надмогнала е всякакви пречки, за да остане неподвластна на времето и делничните тегоби.
Логично е да се запитаме: „Доколко „Песните…”, заедно със споменатите
други заглавия и автори са актуални и днес, и има ли смисъл да ги възраждаме
от епохата, в която са творени?” Да, несъмнено. Днес отново живеем в трудни
времена – на хаос, подмяна на изконни български патриотични и нравствени
ценности. Загърбва се историята, тежките й поуки се подминават с мълчание.
Народът пак е разделен и пак „някой нахакан келеш си мисли, че може сърцето
му в шепа да хване…” Но истината не може да се скрие. Тя е запечатана в парещо творчество. Отекващо все така силно, пълнозвучно и убедително в съзнанието и на днешния български читател. Как да го забравим? Защо да го забравим? Трябва ли да угасим светлинките, които продължават да ни сочат изход
от днешното трудно, несигурно, нежелано настояще? Не трябва. Книгите вече
ни показаха за какво си заслужа да се живее и за какво да се жертваш без съжаление. А ние? Можем ли да се наречем с ръка на сърцето следовници на
техните герои? И с какви извършени в тази насока добри дела?..
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ПОГЛЕД КЪМ КУЛТУРНОТО ПРОСТРАНСТВО, ОТРАЗИЛО
ГРАЖДАНСКАТА ВОЙНА В ИСПАНИЯ.
Георги Деведжиев
Европа е арена на сложна, бляскава и противоречива смесица от артистични, социални и политически движения. Във Франция литературата,
театъра и сценичните изкуства процъфтяват с появата на сюрреализма, докато съседна Испания е разкъсвана от Гражданската война, в която за първи път се показва лицето на фашизма, който скоро въвлича Света в кървава вакханалия.
Guerra Civil Española е конфликт в резултат от сложни политически,
икономически и културни различия между „две Испании” (по думите на Антонио Мачадо).
Борбата е символична в много отношения. Това е сблъсъкът между
църквата и атеизма, между реакцията и демокрацията, между фашизма и
комунизма.
На Седмия конгрес на Коминтерна (1935 г.) Георги Димитров, който
по това време е негов генерален секретар, дава формулировка: „Фашизмът
е открита терористична диктатура на най-реакционните, най-шовинистичните и най-империалистическите елементи на финансовия капитал...”
След победата на изборите за Кортеси (1936 г.) на левите сили се
формира правителство начело с Ларго Кабайеро („Испанския Ленин”).
С убийството на Хосе Сотело, лидер на консервативната опозиция и
ръководител на дясната монархистическа организация, нажежената от години атмосфера на ненавист между двата основни лагера в испанския обществено-политически живот достига точката на кипене и страната изпада в
пълен хаос.
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Привечер на 17 юли 1936 г. радиостанция в Сеута, в Испанско Мароко, предава неколкократно паролата „Над цяла Испания небето е чисто”,
която е уговореният сигнал за започване на военния метеж.
Лявото правителство е самоуверено и не реагира на предупрежденията от анархистите за готвения преврат.
Анархистите и ултралевите са едни от първите, които оказват организирана съпротива на превратаджиите. В Испания анархистичното движение
е с бурна история и е изградило мощни организации.
По времето на гражданската война в Испания в районите, контролирани от анархисти, Арагон и Кастилия, освен временния военен успех се
осъществява социална и културна революция, при която работниците и селяните колективизират земята и индустрията.
Съществена помощ за републиканските сили в Испанската гражданска война са формираните на доброволен принцип Интернационални бригади.
Военната помощ от Москва за Испанската република идва благодарение усилията на Георги Димитров и Ернст Телман.
Първите доброволци от различни националности влизат в боевете за
Мадрид на 9 ноември 1936 г.
В крайна сметка през 1939 г. властта е завзета от Франсиско Франко,
който налага своята 35 годишна диктатура с пропагандните представи за
„Hay orden en el país” („Има ред в страната”) и „España, una, grande, libre”
(„Испания е единна, велика и свободна”).
Конфликтът е своеобразен военен полигон за тестване на оръжия за
унищожение!
Но това е и епична ВОЙНА на ИДЕИ!
Реакцията побеждава, но в паметта за конфликта, писалката, четката
и фотоапарата са отразили трайно подвига на солидарната прогресивна
общност.
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Испанската гражданска война е първият въоръжен конфликт, надлежно документиран с професионални фотографи на предната фронтова линия, както и в бомбардираните градове, чиито работи веднага се публикуват в пресата – не само испанската, но и в световната.
Испанската гражданска война обединява едно поколение от млади
писатели, поети и художници в политическия плам, в отстояване на КАУЗА!
Никой друг вътрешен конфликт, с изключение на Руската революция
– 1917 г., не привлича толкова известни творци и интелектуалци. Това обстоятелство се обяснява с факта, че испанските събития се преживяват не
само като борба срещу бича на фашизма, но и като борба мотивирана от
по-високи социални идеали.
Федерико Гарсия Лорка е явление – поет, драматург и по думите на
най-близкия му приятел Салвадор Дали и не лош художник. Емблематична
фигура на модернизма, Лорка става част от групата испански писатели, художници, музиканти и хора на изкуството, известна като „Поколение 27”.
Той създава знаменитата театрална трупа La Barraca, с която пътува из
страната с цел да запознава предимно селската публика с класическия испански театър. Лорка е разстрелян в Гранада от фалангистката милиция.
Произведенията на Гарсия Лорка са под забрана, а книгите му са демонстративно изгорени на площад „Плаза дел Кармен" в Гранада.
Ерик Артър Блеър (Джордж Оруел) е британски писател, журналист
и поет. Той също участва в Испанската гражданска война на страната на
републиканците срещу фашистката диктатура на Франко. Драмата на войната, както той я вижда, а и оценява, показва в „Почит към Каталония”.
През Втората световна война той води и предаване срещу фашизма,
излъчвано по ББС.
Ърнест Хемингуей – един от най-значимите американски писатели.
Той е част от така нареченото „изгубено поколение” – група от американски
бележити литератори, които живеят в Париж и други европейски страни в
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периода от края на Първата световна война, до Голямата депресия. Знаменитият му роман „За кого бие камбаната” е публикуван през 1940 г.. Да си
припомним също така, че Ърнест Хемингуей пише и своята единствена пиеса по време на обсадата и бомбардировките над Мадрид, като я озаглавява „Петата колона”.
Трагедията на Гражданската война е отразена през 1942 г. в „Семейството на Паскуал Дуарте” от Камило Хосе Села, който се счита и за основател на литературното течение „тремендизмо” („тремендо“ на испански
ужасно, страшно, страховито).
ФИЛМИТЕ за войната.
Документалните филми „Испания 1936” във Франция и „Леал Испания, ен Армас!” в Испания на Луис Бунюел. „Да живее Утопията!” – документален филм. „Ах, Кармела” на Карлос Саура, „Мексиканският куфар” –
2011 г., e продукция на Мексико, Испания, САЩ, „Изгнание” - 2015 г..
„Осъдени души”- 1975 г. e един шедьовър в нашето кино, дело на Въло Радев. Филмът е създаден по едноименния роман на Димитър Димов
През 30-те и 40-те години на XX век в развитието на българското изкуство е засилено присъствието на социалните теми. Изкуството е отражение на безпардонното насилие в българския политически живот. През 1931
г. се създава „Дружеството на новите художници” - трибуна на прогресивната художествена мисъл и на най-модерните за времето търсения.
Но по една или друга причина Испанската тема не влиза в творческите планове на прогресивните интелектуалци.
Разбира се има и изключения.
Николай Владов - Шмиргела е скулптор, художник, илюстратор, критик и театрален деец. Международното революционно движение е тема на
творбите му – „Йохан”, „Самолети”, графичният цикъл „Испания”. Първият
вариант на композицията му „Самолети” е посветен на трагичната участ на
Герника, по време когото и Пикасо създава своята емблематична творба.
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Шмиргела е един от най-добрите и верни приятели на Никола Вапцаров
след идването му в София през 1936 г. е чак до неговия край. Поетът се
допитва с доверие до художника, спрямо него питае близост, която се основава върху причините за всяко приятелство, а и върху съвпадението между
идейните им възгледи. Николай Шмиргела е създател и на скулптурата на
Никола Вапцаров, в градинката зад Националната художествена галерия.
Никола Йонков Вапцаров е съпричастен към социалната драма и бунта на всички угнетени хора по света – „Песни за една страна”.
Приятелите художници Стоян Сотиров, Борис Ангелушев, Александър Жендов и Николай Шмиргела, устройват помежду си конкурс за корица
на „Моторни песни”, спечелен от Ангелушев.
Изключителната наблюдателност, остротата на зрението и преди
всичко гражданската съвест извисяват Илия Бешков в един от най-значимите представители на българската култура през изминалия 20-и век.
В годините на Гражданската война Илия Бешков създава и своята
знаменита серия рисунки и карикатури под название „Испанска хроника”,в
които изразява симпатиите си към борещата се Испанска република и заклеймява онези, които се възправят срещу нея и участват в задушаването й
– от реакционните религиозни кръгове в самата Испания и вън от нея до
европейските политици и дипломати, поддръжници на зловещата политика
на намесата.
Бешков е с блестяща оценка за друг велик творец: „Пикасо притежава куража на дете и знанието на демон. Той не би имал място във вселената и изкуството, ако не притежаваше странната сила да разбутва и размества трите измерения на пространството и да се установява между тях...”
Веселин Ханчев – посвещава първата си стихосбирка „Испания на
кръст” на Испанската гражданска война.
Тази гражданска война е проблематика, която заема изключително
важно място и в творчеството на Димитър Димов като нарежда писателя
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сред малцината творци в световната литература, които разкриват многоаспектно, в цялата му сложност, дълбочина и трагика испанския конфликт.
През 1964 г. Дечко Узунов създава сценографията за пиесата „Почивка в Арко Ирис” в Народния театър на младежта.
Считаният за „баща” на модерната българска фантастика, Светослав Минков пък създава първата документална книга – „Мадрид гори", която
се състои от сводки (телеграми) за военните действия в чуждестранната
преса за Испанската гражданска война.
Когато великите испански художници в изгнание, като Хуан Миро, излизат заедно с колеги от цял свят, като Хенри Мур, Якоб Епщайн, или с
музиканти като испанеца Пабло Касал и симпатизиращите им Бени Гудман,
Бенджамин Бритън, Марлене Дитрих, Чарли Чаплин, Бети Дейвис и Джоан Крофорд, те винаги намират повод и начин да отдават своята обществена подкрепа за Народния фронт.
Салвадор Фелипе Жасинто Дали и Доменек, световно известен с артистичното си име Салвадо̀р Далѝ – „Сюрреализмът, това съм аз!” Той е
автор на забележителни ексцентрични произведения в живописта, скулптурата и графиката. Гражданската война го провокира за създаването на „Мека конструкция с варен боб – предчувствие за гражданска война” и „Есенен
канибализъм”, а също платното „Испания”. Отношението му към Гражданската война е противоречиво, въпреки, че сестра му е арестувана и измъчвана, а най-добрият му приятел и идол, поетът Федерико Гарсия Лорка, е
застрелян, а неговият свят от детството е разрушен и обезлюден.
Сюрреалистите скъсват връзките си с него, когато художникът публично заявява подкрепата си за Франко през 1939 г. През 1955 г. той се завръща в Испания, а в 1970 г. дори рисува портрет на внучката на Франко.
Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де
лос Ремедиос Сиприано де ла Тринидад Сантисима Клито Руис Пикассо у
Руис Пикассо или накратко Пабло Пикассо е велик художник, за когото никой не говори спокойно – едни го хулят, докато пък други го превъзнасят. На
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него са посветени стотици книги на различни езици, макар че малцина разбират изкуството му.
„Герника” е името на световноизвестната творба на Пабло Пикасо,
създадена през май1937 г. по поръчка на правителството на Испанската
република за испанския павилион на Световното изложение в Париж същата година. Пикасо я започва на Първи май, ден - символ на световната работническа класа. На този ден той изрисува първите 6 ескиза, които поставят и началото на произведението.
Паното представлява виждането на Пикасо за бомбардировката на
мирното баско селище Герника, от зловещия Condor Legion на 26 април
1937 година, който го срива със земята. Художникът драматично пресъздава страданието на хора и животни, разрушени сгради без да показва непосредствената причина за това. От творбата лъхат хаосът и насилието
на войната и тя се превръща в символ на мира и антивоенните движения.
Интересен факт е, че Пикасо не желае паното да бъде показвано в Испания, докато на власт е Франко.
През 1937 г. Пикасо създава и друга своя творба - „Плачеща жена”,
която е посветена на Дора Маар, неговата приятелка, която симпатизира на
Троцки и също е дълбоко ангажирана със събитията в Испания.
Друг голям художник – Матис, казва за Пикасо: „Можете винаги да се
възхищавате от него - той рисува със собствената си кръв..."
След този обзор бих искал да поставя акцент върху ПОЛИТИЧЕСКИЯ
ПЛАКАТ от това време.
Пропагандата има повече от 300 години история и все още си остава
една от най-ефективните комуникационни практики, познати на човечеството, особено когато се защитават глобални – политически, военни, социални
и икономически – интереси.
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Пропагандните плакати са едни от най-трогателните документи, които по особен начин свидетелстват за Испанската гражданска война. Разказите на очевидци твърдят, че плакатите са съществена част от визуалния
пейзаж, в който испанците, живеещи в трагедията на войната, се подготвят
за ежедневната си дейност и оцеляване.
В Републиканската територия, когато сграда бива разрушена от бомбардировките, пропагандистите лепят плакати върху самите руини, като се
надяват да превърнат агресията в ярост и мъст. В Мадрид, собственици на
магазини са били увещавани да покрият своите магазини с плакати: „Всяко
място трябва да се използва, за да подбуждат духа в борбата й срещу врага”.
Заедно с пресата и радиото, плакатите са били в онези бурни времена и събития едни от основните въздействащи средства за получаване на
подкрепа. Многобройни анархистки плакати излъчват призиви за пълно отнемане на частната собственост и набиране на доброволци, които да се
бият за революцията - и не се споменава за войната. Испански комунистическа партия отговоря с лозунга: „Първо войната, а след това революцията”!
В очертаващата се отбранителна война пропагандата на правителството и подкрепящите я организации отразяват този факт с призиви за изграждане на укрепителни съоръжения. Други постери често се отнасят до защитата на ключовите позиции около Мадрид.
Фабрични работници и селяни са били насърчавани да се увеличи
производителността. Плакатите апелират: „Да спасим реколтата е като спечелването на битката срещу врага.” Друг плакат възпроизвежда част от речта на Хуан Негрин, министър-председател 1937 г.: „Другарю, работи повече
и по-добре”. Войниците, завръщащи се у дома, са задължавани да не споделят информация за фронта, тъй като членовете на „петата колона”, като
и тайни поддръжници на врага са били навсякъде. Постер увещава мили126

ционери да не говорят за ситуацията в фронта. „Не, дори да са другари, не
дори да са братя и сестри, не дори да са приятелки." Градовете също били
пълни с плакати в чест на републиканските сили, или осмиващи водачите
на противниковите сили.
Властите на Републиката конфискуват дворец, принадлежащ на аристократи. През следващите седмици, дворецът се превръща в средище
(кампос) за хора на изкуството, които творчески се сближават, за да работят
върху изработването на пропагандни материали за Републиката. Плакатите
са били проектирани без вмешателство от различните организации. Сюжетите, които ще се появят на плакатите, са подготвени на големи формати, в
гваш или темпера. Върху тези рисунки, възприети от политическите партии
и синдикати, се добавят техните инициали и емблеми. След това ги изпращат на пресите, колективизирани от работниците. Възпроизвеждат ги на литографска форма, както и печатани на офсет. Обикновено се използват три
или четири цвята. Методът е бавен и трудоемък, поради което художниците започват да рисуват и директно върху плочата. Други техники, като фотомонтажа, също така са били честа практика в онези смутни времена.
От 1500 до 2000 плакати са създадени по време на войната. Тиражът
е обикновено от 3000 до 5000 броя, а в изключителни случаи може да бъде
и по-голям. Сюжетите в плакатите много често се възпроизвеждат и в медиите. Плакатите също така се използват за големи тиражи и на пощенски
картички, които се раздават на войниците. Други от тях пък се възпроизвеждат на гигантски билбордове, като се окачват и върху сградите.
Производството на плакати е по-интензивно по време на първата
част от войната, като с напредването на войната много млади художници са
били изпратени и на фронтовата линия. В късните стадии на войната възникват и доста сериозни проблеми с материалите. Хартията става оскъдна
и понякога се използва повторно, а и нерядко цветовете се разреждат.
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Един от най-забележителните аспекти на плакатите за Испанската
гражданска война е впечатлението за оптимизъм, които те осезаемо внушават, при това още от пръв поглед, което е специфичен резултат от използването на ярки цветове, на героичното характеризиране на фигурите, а
също и на окуражаващия характер на някои от вербалните послания.
Значим принос в отразяване на Гражданската война имат и фотографиите на Робърт Капа и Герда Таро. Капа е убит в битката при Брунете.
Изключително драматична е съдбата на оцелелите интербригадисти.
Мнозина от тях са обявени за дисиденти, подозирани и обвинявани, че са
заразени от „испанската болест” – анархизма.
В днешно време политическото говорене при оценката на различни
минали и значими исторически събития е доста податливо на призивите за
ПОМИРЕНИЕ – от едната, а и от другата страна! Но как трябва да се артикулира по медиите, какво трябва да забравим и как можем да се помирим?
Помирение настъпва в Испания едва с мирния преход след смъртта
на Франко, когато Испания се демократизира, а и когато всички политически
сили – леви и десни, – влизат заедно в испанските Кортеси и погребват
франкизма!
Живеем в епоха на технологични предизвикателства, военни, икономически и социални конфликти! Светът около нас динамично се променя!
Стига ни толкова омраза, нужно ни е помирение!
Дори от Москва идват подобни сигнали!
ПАМЕТТА в МОНУМЕНТАЛНОТО ИЗКУСТВО.
Индулгенцията за Франко е „Долината на падналите“ или „Абатство
на Светия Кръст при Долината на падналите” – националистически монументален комплекс в Испания. Намира се на 9 км на север от манастира
Ескориал (гробницата на Испанските крале).
В България монумент, който е известен със своята обвързаност с
онези далечни и бурни времена и събития, е този в памет на загиналите
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подводничари (много от тях са интербригадисти), край устието на Камчия.
Тодор Ангелов (Божаната) има паметници в родния Кюстендил, но и
в Скарбек – Белгия, която го е признала за свой национален герой. Произвела го е посмъртно и в чин полковник, провъзгласила го е за герой от съпротивата, направила го е и кавалер на най-високия кралски орден „Леополд
с палми”. Тодор Ангелов е баща на писателката Свобода Бъчварова
Мисля, че въпреки теоретичния характер на конференцията може да
съхраним по подходящ начин ПАМЕТТА за подвига на българите!
Поддържам идеята да се организира международен конкурс за скулптура на поета Никола Вапцаров в Испания, но без да се толерират крайни и
псевдо-абстрактни проекти, които биха останали чужди за българите там.
Бих искал да инициирам подписка – предложение за изработване на
монумент, който да е посветен на българските интербригадисти в Испания!
Ще завърша моите размишления с прощалното слово на Долорес
Ибарури – Пасионария, което е произнесено на 29 октомври 1938 г. при изпращането на интербригадистите в околностите на Барселона:
„. . . Чувство на тъга, на безкрайна скръб свива гърлата ни.
Тъга по тези, които си отиват: войници на най-високия идеал, на човешката преданост, прокудени от своите родни страни, преследвани от тиранията над всички народи. . .
Скръб по онези, които остават тук, завинаги обгърнати в нашата земя, завинаги живеещи в дълбините на сърцата ни, обкръжени с ореола на
вечната ни признателност. . .
Комунисти, социалисти, анархисти, републиканци, мъже от разни цветове, от различни идеологии, от противоположни религии, на всички любящи дълбоко свободата и справедливостта, дойдоха да ни предложат своята
помощ безусловно.
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Дадоха ни всичко: своята младост, своята зрелост, своето знание,
своята опитност, своите надежди и своите въжделения, своята кръв и своя
живот. . .
Знамена на Испания!
Поздравете толкова герои!
Преклонете се пред толкова мъченици! . . .”
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