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ÑÒÀÒÈÈ

155 ÃÎÄÈÍÈ ÎÒ ÐÎÆÄÅÍÈÅÒÎ ÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÚÐ 
ÌÀËÈÍÎÂ – ÏÚÐÂÈß ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ 

ÂÈÑØÈß ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÈ ÑÚÂÅÒ

Åâãåíè Éî÷åâ*

През настояща та го ди на от бе ляз ва ме 155 го ди ни от рож де-
нието на Александър Павлов Малинов – из тък нат бъл гар ски по-
ли тик, пар ла мен та рист и дър жав ник, из вестен и ав то ри те тен ад-
во кат. Един от плеяда та бе са раб ски бъл га ри, от да ли жи во та си за 
въз раж да не то и строител ст вото на но ва България.

Александър Малинов е ро ден на 8 април 1867 г. в с. Пан-
дъкли, бли зо до Болград (Бесарабия). Възпитаник е на про чу та та 
Болградска гим на зия. Завършва пра во в Юридическия фа кул тет 
на Киевския уни вер си тет (1891).

От юли съ ща та го ди на е съ дия и про ку рор в Пловдивския 
окръ жен съд. През 1894 г. е наз на чен за про ку рор в Търново. Две 
го ди ни по-къс но е член на Софийския апе ла ти вен съд и по мощ-
ник-про ку рор.

Трудно е да се от де ли ад во кат ска та от по ли ти ческа та 
дейност на Ал. Малинов, на които той пос ве ща ва по ве че от 40 го-
ди ни от своя жи вот.

Александър Малинов за поч ва ад во кат ска та си ка риера в 
Плов див (1897), а след то ва я про дъл жа ва в София. Бързо се 
утвър ж да ва ка то един от во де щи те и ав то ри тет ни ад во ка ти в 
столи ца та. Сред де ла та, в които участ ва, се от крояват за щи та та 
на Ал. Стамболийски, хвър лен в зат во ра за оби да на дър жав ния 
гла ва след аудиен цията при не го в на ве че рието на Първата све-
тов на вой на. Адвокат е и по т.нар. Деклозиерова афе ра (ок том ври 
1916 г.).

* Доцент, док тор на исто ри чески те науки.
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Председателят на Софийския ад во кат ски съ вет Иван 
Руневски опис ва Ал. Малинов ка то ад во кат „с ряд ка еру ди ция, с 
най-ши ро ки поз на ния по всич ко, което се опи ра до въпро си те и 
пред ме ти те, пре доста ве ни в съ да, углав ни и граж дан ски“. По ду-
ми те му Ал. Малинов е „го лям майстор на сло во то, на ху ба ви те 
стил ни и ези ко ви фор ми“, кой то „ни ко га не е из ли зал от рам ки те 
на съ деб на та за щи та и стро ги те пра ви ла на ад во кат ска та ети ка, 
са мо да по лу чи вън шен, слу чаен ефект“.

Александър Малинов ра бо ти всеот дай но и ак тив но за про-
фе сионал но то ор га ни зи ра не на прав на та об щ ност и на ад во кат-
ско то съсло вие. На пър ва та дру гар ска ве че ря на съ диите и ад во-
ка ти те от София, про ве де на на 7 сеп тем ври 1900 г. в го ля ма та за-
ла на „Славянска бе се да“, той из ди га идеята за съз да ва не на юри-
ди ческо дру жест во в сто ли ца та, участ ни ци те в което да раз ме нят 
мисли и да об съж дат пробле ми, свър за ни със со ли дар ност та меж-
ду юристи те. Още съ щия ме сец се про веж да уч ре ди тел ният кон-
грес на Софийското юри ди ческо дру жест во (СЮД). Конгресът 
приема уста ва и пра вил ни ка на дру жест во то и из би ра ръ ко вод ния 
му ор ган – упра ви те лен съ вет, в кой то Ал. Малинов из пъл ня ва 
длъж ност та ка сиер. Целта на юридическото дру жест во е да се за-
ни ма ва: „а) с изуч ва нието и раз ви тието на пра во то, с бъл гар ско то 
в осо бе ност; б) с ра зиск ва ние и по соч ва ние на чи ни за по добре ние 
раз ни те отрасли на бъл гар ско то за ко но да тел ст во“.

Адвокат Ал. Малинов е член и на упра ви тел ния съ вет на 
Българския юри ди чески съ юз, уч ре ден от Първия съ бор на прав-
ни ци те (5–10 юли 1905 г.). Той е част и от пет ч лен на та ко ми сия 
от ад во ка ти, чиято за да ча е да про учи мер ки те, „които след ва да 
се взе мат за по добре ние ад во кат ско то съсло вие“. Преизбран е в 
съста ва на упра ви тел ния съ вет от Втория съ бор на бъл гар ски те 
юристи (27–29 ав густ 1907 г.).

Софийските ад во ка ти оце ня ват не го ви те про фе сионал ни, де-
ло ви и ор га ни за тор ски ка чест ва и му да ват до ве рието си да бъ де 
член на пър вия Висш ад во кат ски съ вет, из бран на 19 юли 1925 г., 
как то изиск ва пре ход на та раз по ред ба на чл. 110 от Закона за ад-
во ка ти те (8 юли 1925 г.). След из ти ча не то на ед но го диш ния ман-
дат на съ ве та Първото об що събра ние на пред се да те ли те на ад во-
кат ски те съ ве ти (4 юли 1926 г.) го из би ра за пред се да тел на 
Висшия ад во кат ски съ вет (1926–1927).
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Александър Малинов има без спо рен при нос за раз ви тието 
на Съюза на бъл гар ски те ад во кати (СБА) и ут вър ж да ва не то на 
не го ва та ро ля и ав то ри тет в жи во та на съсло вието и на об щест во-
то. Той е ак ти вен член на съ юза. Три пъ ти е пред се да тел на упра-
ви тел ния съ вет на ор га ни за цията с ман дат от VІІ (7–8 юли 
1928 г.), VІІІ (6–7 юли 1929 г.) и ІХ (7–8 юли 1930 г.) об що го-
диш но събра ние. Това са труд ни го ди ни за съ юза, за което допри-
на ся и ико но ми ческа та кри за. С при съ що то си же ла ние, такт, 
дипло ма тич ност и постоян ст во той успя ва да ре ши ре ди ца важ ни 
пробле ми, да на чер тае но ви на со ки и це ли в дейност та на ор га ни-
за цията. Възстановено е взаим но то до ве рие меж ду ръ ко вод ст ва та 
на СБА и на Съюза на бъл гар ски те съ дии (СБС) и от но ше нията 
меж ду два та съ юза се връ щат на пъ тя на еди но дейст вието и 
сътруд ни чест во то, по кой то те вър вят ве че бли зо 8 го ди ни. 
Започва ра бо та по съз да ва не то на ад во кат ски пен сионен фонд. На 
18 ноем ври 1929 г. раз ра бо те ният от СБА за ко нопроект за до пъл-
не ние на Закона за ад во ка ти те с нов дял ІІІ – „За оси гу ров ка та на 
ад во ка ти те“, е вне сен в Народното събра ние, но приема не то му 
по раз лич ни при чи ни е осу ете но и от ло же но. Това при нуж да ва 
Деветото ре дов но об що го диш но събра ние на СБА, което об съж-
да въпро са, да въз ло жи на съ юз но то ръ ко вод ст во да про учи въз-
мож ности те „за обра зу ва не на непри кос но вен фонд за опре де ле-
ни це ли в рам ки те на уста ва“. Тази идея на ми ра ре али за ция в уч-
ре де ния фонд „Взаимопомощ“ (1 сеп тем ври 1931 г.).

Председателят на УС на СБА поз на ва добре състоянието на 
ад во ка ту ра та, пси хи ка та на ад во ка та, не го вия си лен ин ди ви ду-
али зъм, пробле ми те и не доста тъ ци те в дейност та на съ юза, но с 
при съ щия си оп ти ми зъм меч тае „за оня го лям ден, в кой то из вън 
на ша та съ юз на ор га ни за ция не би оста нал ни един ко ле га, ден, в 
кой то всич ки би ха се събра ли под на ше то ху ба во съ юз но зна ме“. 
Той от чи та ре ал но жи тейски те пробле ми на го ля ма част от съсло-
вието, застоя в приема не то на за ко на за ад во кат ска та оси гу ров ка, 
но въпре ки то ва вяр ва, че ще дой де и дру гият, „по-го лям ден, в 
кой то ад во ка тът, не го во то се мейст во, не го ва та че ляд, би ха могли 
да бъ дат оси гу ре ни про тив ня кои по не от мно гобройни те про фе-
сионал ни и обик но ве ни риско ве, свър за ни с тех ния жи вот“.

Александър Малинов от де ля спе циал но вни ма ние на раз ши-
ря ва не то на съ юза, на не го во то ор га ни за цион но и фи нан со во 
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укреп ва не. Той опре де ля приоб ща ва не то на всич ки ад во ка ти към 
про фе сионал на та ор га ни за ция ка то пред постав ка и усло вие за 
нейна та си ла и ав то ри тет. Смята кон гре си те на съ юза ако не ка то 
„съ би тие“, то във все ки слу чай ка то „ед на вид на стра нич ка от 
исто рията“ му. Издига по ли ти ческия не утра ли тет на СБА за 
„него ва дог ма, не го во ве рую“. Отхвърля бе зуслов но и ка те го рич-
но ан га жи ра не то на ор га ни за цията с пар тийни те и „по ня ко га кал-
ни раз пра вии“, с без спир ни те и жесто ки пар ти зан ски бор би.

В съ що то вре ме е убе ден, че СБА не мо же да оста не „рав но-
ду шен, бе зу частен, не утра лен към всич ко оно ва, което ста ва 
всред об щест во то и на ро да“. Опитен по ли тик, поз на ващ добре 
фор ми ра не то на об щест ве ни те нагла си и настроения и тях но то 
влияние вър ху це ло куп ния жи вот в стра на та, Ал. Малинов поста-
вя за пър ви път на об съж да не пред Деветото об що го диш но 
събра ние на СБА въпро са за спе чел ва не на сим па тиите и под кре-
па та на „об щест ве на та съ вест“ за кауза та на съ юза, което спо ред 
не го е га ран ция за успе ха на съ юз но то де ло. Той виж да въз мож-
ности за сътруд ни чест во в име то на ду хов но то и ма те риал ното 
пре успя ва не на на ро да с про фе сионал ни те ор га ни за ции на ле ка-
ри те, ар хи тек ти те, учи те ли те. Така свър з ва в ед но ор га ни за цион-
но то укреп ва не на съ юза и не го ва та не за ви си мост с ут вър ж да ва-
не то и из ди га не то на прести жа и на мо рал ния му ав то ри тет в об-
щест во то и пред ла га по ли ти ка та и так ти ка та на съ юза да се про-
ме нят и да се оси гу ри ре али зи ра не то на та зи за да ча.

Под ръ ко вод ст во то на Ал. Малинов СБА из ди га идеята за 
уч ре дя ва не то на 21 май 1928 г. в Париж на Международния съ юз 
на ад во ка ти те (МСА) и ра бо ти ак тив но за осъ щест вя ва не то на та-
зи идея. Висока оценка за лич ни те му ка чест ва и за ав то ри те та на 
СБА е из бо рът на Ал. Малинов за под пред се да тел на МСА от 
Втория (27–29 яну ари 1930 г., Париж) и от Третия кон грес (14–17 
май 1931 г., Люксембург). Той се обя вя ва за сътруд ни чест во на 
ад во ка ти те от раз лич ни те стра ни в име то на ми ра, пра во съ дието 
и пра во то.

През 1902 г. Ал. Малинов е наз на чен за дър жа вен об ви ни тел 
по де ло то сре щу бив ши те ми нистри от пър вия ка би нет на 
Т. Иванчов (1 ок том ври 1899 – 27 ноем ври 1900 г.) – Тодор 
Иванчов, д-р Васил Радославов, Димитър Тончев и Михаил 
Тенев. Те са об ви не ни „в на ру ша ва не на кон сти ту цията и при чи-
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ня ва не вре да на дър жа ва та за ли чен ин те рес“. Това е ва жен мо-
мент в ка риера та на Ал. Малинов и оценка за прояве ни те от не го 
про фе сионал ни и мо рал ни ка чест ва ка то юрист.

По ду ми те му „съ бу де на та об щест ве на съ вест“ е та зи, която 
на ла га про це са. Той е без ком про ми сен в кон ста та цията си: „У нас 
за кон ност та от без за ко нието ка то че ли преста на ха да се раз ли ча-
ват“. Александър Малинов раз гра ни ча ва по ли ти ческа та от съ деб-
на та от го вор ност на ми нистри те. Според не го „мо рал на та или по-
ли ти ческа та от го вор ност с то ва и се раз ли ча ва от юри ди ческа та 
от го вор ност, че тя ра но или къс но се ще настиг не своите жер т ви 
и ще им на ло жи своето на ка за ние“. Посоченото раз би ра не за от-
го вор ност та на по ли ти ка и дър жав ни ка той отстоява и до каз ва 
през це лия си жи вот. Държавният об ви ни тел да ва ед но ши ро ко 
тъл ку ва не на по ня тието „лич но обла го де тел ст ва не“, в което 
включ ва „не са мо пря ка та краж ба от дър жав но то съкро ви ще“, но 
и от ва ря не то на „дър жав ния сан дък“ и за близ ки до ми нистъ ра 
хо ра. Той под дър жа те за та, че все ки ми нистър тряб ва да но си 
лич на от го вор ност за напра ве ни те раз хо ди от дър жав на та хаз на 
„за пар ти зан ски, за приятел ски, за ко мар джийски, за вся как ви 
дру ги нуж ди“, и смя та то ва за „ли чен ин те рес“ на ми нистъ ра.

Адвокатската про фе сия от кри ва пъ тя на Ал. Малинов към 
го ля ма та по ли ти ка и дър жав но то управле ние. Той е един от еди-
на де сет те ад во ка ти, кои то ста ват ми нистър-пред се да тели на 
Бълга рия. Много от ка чест ва та, които изиск ва ад во кат ска та про-
фе сия, му по ма гат в по ли ти ческа та дейност. На ад во кат ска та про-
фе сия той дъл жи своята гъв ка вост и адап тив ност в ре ак цията, 
уме нието да се вслуш ва в чуж до то мне ние, да из граж да по един 
въл ну ващ и съ щевре мен но ан га жи ращ и от го во рен на чин пар ла-
мен тар ни те и пар тийни те си ре чи, да под би ра то на, да си „играе с 
ду ми те“, вла гай ки в тях и емо ция и ло ги ка. От ад во катст ва не то се 
науча ва да об щу ва с все ки го, от чи тай ки не го во то обра зо ва ние и 
со циал но по ло же ние. Никола Мушанов точ но и из чер па тел но до-
пъл ва обра за му на юрист: „Малинов има ше прав но то чув ст во и 
прав ния на вик на съ дия и мо же ше в своята по ли ти ческа дейност 
да при тъ пя ва страсти те, да да ва ра зум, да ги под чи ня ва и да вла га 
мъд рост“.

Александър Малинов вли за в ре до ве те на Демократическата 
пар тия (ДП) и през ля то то на 1900 г. е де ле гат на пър вия кон грес 
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на пар тията. По пред ло же ние на Петко Каравелов във връз ка със 
за ми на ва не то му да се ле ку ва в чуж би на през яну ари 1903 г. 
Централното бю ро из би ра Ал. Малинов за вре ме нен за мест ник на 
пред се да те ля. Лидерът на де мокра ти те мо ти ви ра своя из бор та-
ка – „за що то е спо со бен, ин те ли ген тен, обра зо ван и честен“. 
Третият съ бор (6 де кем ври 1903 г.) го ут вър ж да ва за пред се да тел 
на пар тията, наслед ник на Петко Каравелов, ка къв то оста ва до 
края на жи во та си.

Александър Малинов е из бран за пър ви път за на ро ден пред-
ста ви тел в ХІ Обикновено народно събрание (ОНС) (22 февру-
ари – 23 де кем ври 1901 г.) в Кулската из би ра тел на око лия. След 
то ва от 1908 до 1934 г. е 10 пъ ти после до ва тел но де пу тат от ХІV 
до ХХІІІ ОНС. Председател е на ХХІІІ ОНС (15 ок том ври 1931 – 
18 май 1934 г.). Той оста вя трай на сле да в пар ла мен тар ния жи вот 
със своя език, с вя ра та си в пар ла мен та риз ма, с го тов ност та си за 
диалог, с пла мен на та за щи та на на ционал ни те ин те ре си и не за ви-
си мост та на стра на та.

Александър Малинов пет пъ ти е ми нистър-пред се да тел на 
България. На 16 яну ари 1908 г. 42-го диш ният Ал. Малинов огла-
вя ва са мостоятел но то пра ви тел ст во на де мокра ти те, ка то ед-
новре мен но е ми нистър на об щи те сгра ди, пъ ти ща та и съ об ще-
нията (16 яну ари 1908 – 5 сеп тем ври 1910 г.). Той е не са мо ини-
циатор, но и ав тор на сце на рия на публич ния акт и на ма ни феста, 
с кой то на 22 сеп тем ври 1908 г. по обяд в исто ри ческа та цър к ва 
„Св. Четиридесет мъ че ни ци“ княз Фердинанд І обя вя ва Не за ви-
си мост та на Царство България и приема тит ла та „цар на бъл га ри-
те“. Без съм не ние про въз гла ся ва не то на Не за ви си мост та е връх в 
по ли ти ческа та и дър жав ни ческата ка риера на Ал. Малинов, с 
кой то той оста ва за ви на ги в исто рията на България. Със За ко на за 
из ме не ние и до пъл не ние на ня кои чле но ве от Закона за устройст-
во то на съ ди ли ща та, приет на 9 февру ари 1910 г. и вля зъл в си ла 
на 5 май с.г., се пра вят ра ди кал ни про ме ни в уред ба та и ор га ни за-
цията на съ деб на та систе ма, които я добли жа ват до евро пейския 
съ до устройст вен мо дел.

На 5 сеп тем ври 1910 г. Ал. Малинов фор ми ра вто ро то пра-
ви тел ст во на ДП, което управля ва до 16 март 1911 г. В не го той е 
ми нистър на външ ни те ра бо ти и из по ве да нията. Министър-пред-
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се да те лят се ан га жи ра лич но с под го тов ка та на за ко на за из ме не-
ние на Кон сти ту цията, вне сен на 29 яну ари 1911 г. в ХІV ОНС.

Лидерът на де мокра ти те се обя вя ва за за паз ва не на не утра-
ли те та на стра на та, а по-къс но – и за при съ еди ня ва не то ѝ към 
Съглашението.

За тре ти път Ал. Малинов заста ва на че ло на коали цион но то 
пра ви тел ст во на ДП и Радикалде мокра ти ческа та пар тия (РДП, 21 
юни – 17 ок том ври 1918 г.), ка то ед новре мен но е и ми нистър на 
външ ни те ра бо ти и из по ве да нията. На съ ве ща нието на пред ста-
ви те ли те на всич ки по ли ти чески пар тии в НС (2 ок том ври) ми-
нистър-пред се да те лят обос но ва ва необ хо ди мост та от аб ди ка ция 
на цар Фердинанд І и от хвър ля и мол ба та на мо нар ха да оста не да 
жи вее в България. На 17 ок том ври Ал. Малинов фор ми ра но во 
пра ви тел ст во с участието и на пред ста ви те ли на РДП, Народната 
пар тия, Българския зе ме дел ски съ юз и Българската со циал де-
мокра ти ческа пар тия (ши ро ки со циалисти). Подава остав ка та си 
по ра ди на ру ша ва не то на Солунското спо ра зу ме ние от Съглаше-
нието и пре да ва не то на Южна Добруджа на Румъния.

Александър Малинов играе во де ща и кон струк тив на ро ля за 
обра зу ва не на бур жоаз на та по ли ти ческа фор ма ция „Конститу-
ционен блок“, чиято пър ва и ос нов на цел е сва ля не то на зе ме дел-
ско то пра ви тел ст во. Лидерът на де мокра ти те е сред ор га ни за то-
ри те на пла ни ра ния за 17 сеп тем ври 1922 г. съ бор на Конститу-
ционния блок в Търново. Същия ден заед но с дру ги те во да чи на 
бло ко ви те пар тии е аресту ван, а на 1 де кем ври е пре местен в 
шуменския зат вор.

След ре фе рен ду ма, про ве ден на 19 ноем ври в съ от ветст вие 
със За ко на за до пит ва не до на ро да за ви нов ност та на ми нистри те 
от ка би не ти те на Ив. Ев. Гешов (от 16 март 1911 г. до 1 юни 
1913 г.), д-р Стоян Денев (от 1 юни до 4 юли 1913 г.) и 
Ал. Малинов (от 21 юни до 18 ок том ври 1918 г.) за обя ве ни те и 
во де ни вой ни и за послед ва ли те ги ка тастро фи през 1911–1913 и 
1918 г. Ал. Малинов е привле чен към съ деб на от го вор ност. В 
шуменския зат вор той пи ше бро шу ра та „Кратък от го вор на 
докла да на Парламентарната из пи та тел на ко ми сия и на пред ло-
же нието за пре да ва не на съд на бив ши те ми нистри от ка би не та 
Малинов – 1918“.
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Демократическата партия и нейният ли дер под кре пят без ре-
зер в но превра та от 9 юни 1923 г. Все пак Ал. Малинов приз на ва, 
че то ва е „на сил ст ве но сва ля не на ед на за кон на власт“. Той из ли-
за от зат во ра и се завръ ща в София на 28 юни с.г. Веднага се 
включ ва в по ли ти ческия жи вот и в преструк ту ри ра не то на пар-
тийно то простран ст во. На 2 ав густ ДП и Радикалната пар тия обя-
вя ват съз да ва не то на Съюз на де мокра цията. Седмица по-къс но 
въпре ки се риоз ни те раз ли чия меж ду тях на 10 ав густ Народният 
сго вор и Съюзът на де мокра цията се обе ди ня ват в „един на пар-
тия“ под име то Демократически сго вор. Александър Малинов 
има прин цип ни въз ра же ния про тив то зи акт. Той по ла га уси лия и 
през про лет та на 1924 г. успя ва да въз ста но ви са мостоятел ност та 
и не за ви си мост та на Демократическата пар тия. Последвалите по-
ли ти чески съ би тия пот вър ж да ват пра вил ност та на то ва ре ше ние.

Като ли дер на ДП Александър Малинов е ар хи тект на коали-
цията „Народен блок“ – обе ди не ние на пет опо зи цион ни пар тии: 
ДП, БЗНС „Врабча 1“, РДП, Националлибералната пар тия и 
БЗНС – Стара Загора, която пе че ли из бо ри те за ХХІІІ ОНС (20 
август 1931 – 19 май 1934 г.). На 29 юни той е наз на чен за ми-
нистър-пред се да тел и ми нистър на външ ни те ра бо ти и из по ве да-
нията. В сре да та на ок том ври 1931 г. по да ва остав ка по „здра-
вослов ни“ при чи ни. На 15 ок том ври с.г. Ал. Малинов е из бран за 
пред се да тел на ХХІІІ ОНС.

В на ча ло то на 1934 г. из ли за кни га та на Ал. Малинов „Под 
зна ка на острасте ни и опас ни по ли ти чески бор би“, в която той 
под ла га на ана лиз по ли ти ческо то и со циал ното раз ви тие на стра-
на та след войни те и раз кри ва своето раз би ра не за де мокра цията, 
фа шиз ма и бол ше виз ма.

Александър Малинов не одобря ва превра та от 19 май 1934 г. 
и огла вя ва ле гал на та опо зи ция в бор ба та ѝ за за щи та на де мокра-
цията и пар ла мен тар ния ред. Той заста ва твър до на ан ти се мит ски 
по зи ции. Разглежда по ли ти ка та ка то „от з вук от жи во та“.

Тържественото чест ва не на 70-го диш ния му юби лей се 
превръ ща в своеобраз на оценка на не го ва та ад во кат ска, по ли ти-
ческа и дър жав ни ческа дейност. Поздравен е от ли де ри те на бив-
ши те по ли ти чески пар тии от це лия спек тър. Приветствие от име-
то на Висшия ад во кат ски съ вет и на СБА от пра вя Ал. Огнянов 
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(член на УС на СБА), а от име то на Софийския ад во кат ски съ-
вет – не го вият пред се да тел Иван Руневски.

Във връз ка с пред стоящи те из бо ри за ХХІV ОНС на 20 март 
1938 г. Ал. Малинов участ ва в пър ва та си пре диз бор на сре ща в 
Модерния те атър в София. За го ле мия де мократ то ва е же лан и 
очак ван праз ник, но сър це то му не из дър жа огром но то въл не ние 
и той па да по ра зен пред своите по чи та те ли.

***
По по вод на го диш ни на та пред ста вя ме на чи та те ли те на 

„Адвокатски преглед“ част от гла ва „Народната власт, за да чи те 
на де мокра цията“ от кни га та на Ал. Малинов „Под зна ка на 
острасте ни и опас ни по ли ти чески бор би“, в която той из ла га 
своите виж да ния за същ ност та и це ли те на де мокра цията и от го-
вор ност та на по ли ти ци те и на пар тиите за нейна та за щи та и раз-
ви тие.

Книгата е пре ра бо те но и до пъл не но из да ние на бро шу ра та 
„Кратък от го вор на докла да на пар ла мен тар на та из пи та тел на ко-
ми сия и на пред ло же нието за пре да ва не на съд бив ши те ми нистри 
от ка би не та Александър Малинов – 1918 год.“. Тя е на пи са на в 
шуменския зат вор и не ле гал но е из не се на от там. По ре ше ние на 
ръ ко вод ст во то на Демократическата пар тия е на пе ча та на ка то из-
да ние на „Демократическа библиоте ка“. Както ав то рът сам от бе-
ляз ва в пред го во ра на кни га та, „тъй ка то то ва из да ние на бро шу-
ра та ми е от дав на из чер па но, то ре ших да я пре из дам и да я по-
пъл ня с на пом ня не то на ня кои добре из вест ни фак ти и съ би тия, 
които пред ставля ват из вестен ин те рес по ра ди осо бе ности те на 
вре ме то, в което жи веем... Аз тряб ва ше да ѝ дам и дру го име, 
което се га тя но си и което по-точ но от го ва ря на нейно то се гаш но 
съ дър жа ние и на це ли те, които преслед вам с из да ва не то ѝ“.

Народната власт, за да чи те на де мокра цията
„Политиката на граж дан ско то при ми ре ние е ан ти те за та на 

ра зе ди не нието, на фрон то ве те, на произ во ла и на си лието. 
Напротив, тя зна ме ну ва на род на, сил на власт – сил на с об щест ве-
но то до ве рие, което тряб ва да има, със за кон ност та и пра ва та, от 
които тряб ва да се вдъх но вя ва, с мо ра ла си, кой то тряб ва да при-
те жа ва, с го тов ност та си да бъ де от зив чи ва към бол ки те и нуж ди-
те на род ни.
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Бъдейки заклет враг на съз да ва не фрон то ве, тя ра ту ва за на-
род но еди не ние, за об щест ве ния сго вор, за уста но вя ва не на хар-
мо ния меж ду управля ва щи и управля ва ни. Политиката на граж-
дан ско то при ми ре ние отри ча ре жи ми те, които се кре пят със си-
ла та на власт та. В име то на нея во де ше бор ба та си Конститу-
ционният блок, кой то всъщ ност по ва ли управле нието на Народ-
ния зе ме дел ски съ юз.

Все в ней но име по-къс но се ор га ни зи ра Народният опо зи-
ционен блок, кой то по ва ли пък 9-юн ска та власт, ко га то тя бе ше 
се от кло ни ла от дъл га си...

Българският на род тоя ден (21 юни – б. м.) се произ не се про-
тив ед на по ли ти ка, която бе ше след ва на ред го ди ни и която не 
мо же ше да пред па зи стра на та до ри от ед на граж дан ска вой на, 
която ту се за сил ва ше, ту утихва ше в про дъл же ние на ред го ди ни.

Обяснението на при чи ни те, по които пра ви тел ст во то, дош ло 
на власт от го ре, по во ля та на ар мията, бе в края на краища та, 
след 8 го ди ни, по ва ле но от до лу, от на ро да, не ни за ни ма ва тук. 
Все пак мо же да се ка же, че тия при чи ни не мо гат да се ди рят из-
клю чи тел но в управле нието, в гре хо ве те на де ла та му. Правител-
ството на Сговора из гу би за ко но да тел ни те из бо ри, за що то бе ше 
при ну де но от вре ме на вре ме по съ обра же ния на дър жав на си гур-
ност да при бяг ва към кру ти мер ки, за що то стра на та го дър же ше 
от го вор но за теж ка та ико но ми ческа кри за, която пре кар ва ше, ма-
кар че смек ча ва не то ѝ не за ви се ше са мо от пра ви тел ст во то, по не-
же бе ше и си оста ва днес до го ля ма сте пен послед ст вие от война-
та, от на ру ше но то меж ду на род но сто пан ско рав но ве сие...

Опозиционното настроение се за си ли още по ве че и тоя път 
не тол ко ва от пар тийни те вър хо ве, кол ко то от на род ни те ни зи ни 
се на ло жи ор га ни зи ра не то на опо зи цион ни те си ли. Оттам, от ни-
зи ни те на род ни, настойчи во се поиска да се спло тят всич ки си ли, 
които и да са те.

В от го вор на то ва на род но же ла ние се съз да де Народният 
блок с де виз „Борба за на род на власт“. Създалата се по ли ти ческа 
гру пи ров ка из ле зе от за ко но да тел ни те из бо ри с ед на плат фор ма, 
която в го ля ма та си част бе ше са мо пе риф раз на оная, която бях-
ме раз ра бо ти ли при по ранш ни те ни уси лия да съз да дем ед на пре-
ход на власт. Блокът по бе ди...
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Лансираната идея оба че за но ви из бо ри, кол ко то и прин ци-
пиал но да бе ше за щи таема, се от хвър ли, за що то се схва на, че въз-
приета и осъ щест ве на, би могла да поста ви стра на та пред но ви 
ожесто че ни бор би. По съ щи те при чи ни бе ше изоста ве на идеята 
да се по ди рят от го вор ности от ста ра та власт, ка то се взе мат при 
то ва всич ки мер ки да не се поз во лят улич ни те раз пра вии, как ви то 
често у нас са съпро вож да ли пра ви тел ст ве ни те про ме ни.

Така без бо лез не но и за мно зи на неочак ва но се ми на от ед на 
към дру га власт, която има ше ам би ция ре ши тел но да тлас не стра-
на та из но вия, из спа си тел ния път на еди не нието на род но. Като 
че ли дру ги се ка нят пак да я тлас нат из про тив ния. Внимание!

Противниците на но во то пра ви тел ст во не раз бра ха из бра на-
та от не го ли ния на по ве де ние, ге не рал ния курс на не го ва та по ли-
ти ка и вместо да го под по мог нат в го ля мо то му де ло – уми рот во-
ря ва не то на стра на та, му от во ри ха бор ба, която по на ша пре ценка 
над ми на ва ше оная, която, та ка да се ка же, е естест ве на, която 
всъ де и вся ко га в ед на кон сти ту цион но-пар ла мен тар на стра на се 
во ди меж ду да де на власт и про тив ни ци те ѝ.

Но да оста вим настра на та зи те ма. За на ша та за да ча е по-ин-
те ре сен дру гият факт: по ве де на та от Блока по ли ти ка на граж дан-
ско при ми ре ние не се схва на пра вил но и от по-крайни те по ли ти-
чески те че ния в стра на та. Наистина те преста на ха да си слу жат в 
бор ба та си с пре диш ни те сред ст ва на на си лието и на ма со ви те 
про во ка ции, но пус на ха в ход дру ги – и не по-мал ко опас ни за 
под ко па ва не устоите на дър жа ва та...

Защо да се отри ча дейст ви тел ност та? Нужно ли е да се зат ва-
рят очи пред фак та, че све тът е на кръсто път? Демокрацията е 
пред се риоз на опас ност да из гу би зав зе ти те след дъл го го диш ни и 
упо ри ти бор би об щест ве ни и по ли ти чески по зи ции, които днес 
има. Атаките сре щу нея идат и от ля во, и от дяс но. Често те взаим-
но се под по ма гат. Незадоволството от де мокра цията не е оправ-
да но наисти на, но все пак то съ щест ву ва, с не го тя дъл жи да се 
спра ви овре ме. Нека не се дво умим да бием тре во га, да на зо ва ва-
ме не ща та със соб ст ве ни те им име на, ако иска ме да бъ дем искре-
ни и убе де ни прияте ли на де мокра цията. Нейното евен ту ал но по-
ра же ние ще бъ де връ ща не на зад към опи та ни, и, мисле ше се ве че, 
забра ве ни по ли ти чески ре жи ми. От нея се иска по ве че ак тив-
ност. Демокрацията не мо же да въз ло жи на деж ди те си на естест-
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ве ни те, често на ри ча ни „сле пи“ за ко ни, и от тях да очак ва ре ше-
нието на со циал ни те и ико но ми чески пробле ми. Тя не мо же да се 
вдъх но вя ва са мо от док три на та на ли бе ра лиз ма. Ако ико но ми-
ческият жи вот на съвре мен на та нам дър жа ва ще се пре доста ви на 
сво бод на та игра на ико но ми чески те си ли, то не го очак ва още по-
го ля мо раз стройст во, след което не ми ну емо, ав то ма ти чески ще 
на рас не об щест ве но то не до вол ст во...

Политиката не е ед на постоян на и не из мен на ве ли чи на. Тя е 
от з вук от жи во та. Ако е опас но да се бър за, да се из пре вар ва вре-
ме то, дваж по-ло шо е да не мо же да се настиг не, да се оста не на-
зад от не го. Демокрацията ще тряб ва, иска ме да ка жем ние, да 
ре ви зи ра по ли ти ка та си и так ти ка та си, ка то за па зи док три на та 
си...

Еволюцията и прогре сът, или ре во лю цията и раз ру ше нието – 
ето въпро са...

Демокрацията има своите непри ми ри ми вра го ве в ли це то на 
„но ви те“ хо ра и „но ви те“ ре жи ми. Самата тя е съ що непри ми рим 
враг на на си лието. Знамето ѝ е сво бо да та. Държава, в която граж-
да ни те не се рад ват на ед на ра зум на сво бо да, не е за тях ми ло оте-
чест во, но ом ра зен зат вор...

При все то ва де мокра цията, пре ди да е сво бо да – е ра вен-
ство.

Тук не ста ва ду ма, ра зу мя ва се, за на сил ст ве на ду хов на или 
ма те риал на ни ве ла ция. Демокрацията не е про тив съ рев но ва-
нията, за що то без тях е не мислим напре дъ кът. Но тя не мо же да 
се от ка же от об щест ве на та си функ ция да при тъ пя ва кла со ви те 
про ти во ре чия по пъ тя на ед но вме ша тел ст во в об щест ве ния и 
сто пан ския жи вот на на циите, за да се вне се чрез не го по-го ля ма 
ра ционал ност в произ вод ст во то и по-го ля ма спра вед ли вост в раз-
пре де ле нието на бла га та. Нейното вме ша тел ст во мо же да оти де и 
мно го по-да леч да се на то ва ри с уре гу ли ра не то на всич ки част но-
прав ни от но ше ния на граж да ни те, ко га то то ва би се на ло жи ло от 
ед ни из клю чи тел ни ико но ми чески об стоятел ст ва. Хармонията, 
об щест ве на та со ли дар ност е един от го ле ми те иде али на де мокра-
цията. В не го во име тя мо же по ня ко га да жер т ва го ле ми те част ни 
ин те ре си на хо ра та, но ни ко га и за ни що – об щест ве ни те. При 
кон ф ликт в послед ни те тряб ва да по тъ нат пър ви те. Но тя отри ча, 
че за да се уста но ви хар мо нията меж ду раз ни те сто пан ски ка те го-
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рии, тряб ва ло да се из ме ни без дру го систе ма та на управле нието, 
че са мо при ну да та е си гур ният път, кой то во ди към нея.

Все по ра ди то ва, че де мокра цията е рав нопра вие, и ка то е та-
ка има дъл га да под дър жа об щест ве на та хар мо ния, тя не мо же да 
взе ме под своя закри ла, която и да би ло от дел на кла са, за що то и 
без дру го с то ва би риску ва ла да ста не враг на оста на ли те и по то-
зи на чин да из не ве ри на ед но от зна ме на та си, на един от го ле ми-
те си иде али – рав нопра вието и об щест ве на та со ли дар ност.

От тук след ва, че кла со ва та или съслов на та по ли ти ка не се 
покри ва от дру га – на де мокра цията: по ли ти ка та на при ми ре-
нието и об щест ве на та со ли дар ност. Те не са мо не се покри ват ед-
на дру га, но взаим но се из ключ ват.

Но де мокра цията не е тол ко ва док три на, кол ко то систе ма на 
дър жав но устройст во и управле ние...

Никой не ще спо ри, че без под чи не ние не е въз мож но съ-
щест ву ва не то на дър жа ва та. Върху не го настоява де мокра цията с 
тая съ щест ве на раз ли ка, че тя раз би ра под чи не нието ка то об щест-
ве на дис ципли на, ре зул тат на са мо под чи не ние, а не на под тис ни-
чест во и те рор, без които са не мисли ми дик та тор ски те ре жи ми.

В Съветска Русия на си лието се прак ти ку ва в ед ни фор ми, в 
Германия и Италия – в дру ги, по-ме ки, но всъ де в дър жа ви с дик-
та тор ски ре жи ми ед на от при съ щи те и съ щест ве ни те им чер ти е 
на си лието...

Диктаторските ре жи ми по по ли ти чески те си кон цеп ции са 
ед ни и съ щи, но с раз лич ни от те нъ ци, спо ред осо бе ности те на 
все ки на род, в сре да та на кой то се уста но вя ват. Съветизмът и 
бол ше виз мът, фа шиз мът и хит ле риз мът ка то дик та тор ски систе-
ми на управле ние при всич ки те им ви ди ми раз ли чия по меж ду им 
са ед ни и съ щи по ли ти чески систе ми – раз но вид ности на на си-
лието...

От мно го то не доста тъ ци на на ше то Народно събра ние, които 
се на тяк ват, са мо един не попра ви мо мо же да го ком про ме ти ра, да 
под ко пае окон ча тел но ав то ри те та му. И ето, тък мо за не го най-
мал ко се го во ри от ония, които са прин ци пиал ни про тив ни ци на 
пар ла мен та риз ма у нас.

Това не е слу чай но.
Нашето Народно събра ние мал ко по мал ко аб ди ки ра на ед на 

от функ циите си – да кон тро ли ра управле нието. В не го пар ла мен-
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тар ният кон трол е све ден ако не до ну ла, то до раз ме ри, които го 
пра вят поч ти илю зо рен.

По днев ни ци те на Народното събра ние лес но мо же да се 
кон ста ти ра, че в края на всич ки ле гисла ту ри са оста ве ни без от го-
во ри сто ти ци пи та ния и за пит ва ния, които са би ли от пра ве ни 
през траене то им от на род ни пред ста ви те ли към пър ви те ми-
нистри и тех ни те дру га ри.

От то зи факт мо гат да се напра вят две заклю че ния: или че 
чле но ве те на пра ви тел ст ва та ви се ин тер пе ли рат са мо про фор ма, 
по де ма гог ски съ обра же ния, или, още по-ло шо то, че из пъл ни тел-
на та власт, ка то по-сил на от пар ла мен тар на та, се из плъз ва от 
нейния кон трол, ка то от каз ва на пар ла мен та кон трол ни те му пра-
ва или при ви ле гии – как то ще те, ка же те.

Ако тоя ред на не ща та про дъл жи и за напред, за пар ла мен та-
риз ма ни ско ро ще мо же да се ка же, че е ква зи пар ла мен та ри зъм.

... Войната ка то раз кла ти до ос но ви на род но то сто пан ст во и 
дър жав ни те фи нан си, ка то раз ко ле ба мо рал ни те устои на дър жа-
ва та и уби вя ра та на хо ра та в мно го ду хов ни цен ности, сло жи 
пред де мокра цията ре ди ца мъч ни и де ли кат ни за раз ре ше ние 
въпро си.

Демокрацията мал ко по-мал ко, в за ви си мост от обек тив ни те 
въз мож ности, е пра ви ла и ще пра ви всич ко, за да им да де ед но за-
до во ли тел но ре ше ние. Но... и ето, тък мо в то ва „но“ се крие обяс-
не нието на оно ва, обек тив но взе то, неоправ да но ра зо ча ро ва ние 
от де мокра цията и пар ла мен та риз ма, което е об зе ло ня кои от об-
щест ве ни те слоеве.

Страданията на род ни са из вън ред но го ле ми. Те про дъл жи ха 
го ди ни. Краят им все още не е тол ко ва бли зък, тър пе нието е из-
чер па но и ико но ми чески по-сла би те искат ве че бе зот ла га тел но то, 
не мед ле но то ре ше ние на всич ки со циал ни и ико но ми чески 
пробле ми. Те са се от ка за ли да дър жат смет ка на въз мож ности те 
и за то ва са накло не ни да тръг нат про тив все ки го, кой то пред на-
ме ре но дър жи от го вор на де мокра цията за тех ни те стра да ния и за 
всич ки после ди ци от война та.

„Надясно!“ – се каз ва днес у нас, как то то ва от дав на бе ка за-
но дру га де. „Надясно!“ – към ед на сил на и ком пе тент на власт, 
която ед нич ка би ла спо соб на бър же да ту ри край на стра да нията 
на род ни, да зат вър ди ми ра и ре да в дър жа ва та.
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Обяснението на то зи по зив „на дяс но!“ и от но си тел ния му 
успех всред об щест во то иска ме да по ди рим съ що и в стра ха му от 
ед на со циал на ре во лю ция, съз да ден от неока чест ви ма та де ма го-
гия и без скру пул на та про па ган да на край но ле ви те те че ния в 
стра на та. На мно зи на се стру ва, че от та зи опас ност мо же да ги 
пред па зи са мо ед на дик та тор ски сил на власт. Тя е ло зун гът на та-
ка на ре че но то на род но дви же ние у нас (На род но со циал но дви-
же ние, съз да де но от Ал. Цанков по хит ле рист ки обра зец в на ча-
ло то на 1933 г., забранено от ре жи ма на деветнайсетомайците – 
б. а.).

Според не го (Христо Калфов, секре тар на Народното со-
циал но дви же ние – б. а.) де мокра цията би ла в раз ло же ние и пар-
ла мен та риз мът не бил спо со бен да за до во ли нуж ди те на след-
воен ния жи вот. Новият спа си те лен път и но ви те сред ст ва би ли 
ония, с които си слу жат днес две те го ле ми на ции на Европа – 
Италия и Германия. Думата е за фа шиз ма и хит ле риз ма. „Народ-
ното“ дви же ние пред по чи та ло пър вия пред вто рия ка то по-мал ко 
мисти чен, ка то „по-раз гър нат“, по-уяс нен...

Трябва ли от тук да се раз би ра, че „Народното дви же ние“ 
смя та да е в пра во то си да се на ло жи у нас с всич ки сред ст ва? И 
как во иска да ка же то, ко га то, от бе ляз вай ки об стоятел ст во то, че 
фа шиз мът бил под по ма ган ту тук, ту там от дър жав ни те гла ви, 
под чер та ва, как во „то ва би ло естест ве но и че обрат но то би би ло 
за об съж да не и про тив здра вия ра зум и сми съл на исто рията“.

Не оз на ча ва ли всич ко то ва, че то ще иска по ре во лю цион ни 
и не ле гал ни пъ ти ща да завла дя ва власт та и че завла дя ло я та ка 
или инак, е ре ши ло a priori да пре устрои България, да ѝ да де дру-
го дър жав но, не де мокра тич но устройст во.

От всич ки те не до там яс ни обяс не ния по тия въпро си, от раз-
ни те под мя та ния и из каз ва ния и не доиз ка за ни же ла ния на 
„Народ ното дви же ние“ про ли ча ва, че са мо по так ти чески съ обра-
же ния то не ще още от кри то да хвър ли ръ ка ви ци на де мокра цията 
и нейни те ин сти ту ции, ка то поиска ко рен но да пре устрои 
България по ти па на ита лиан ския фа ши зъм и на гер ман ския хит-
ле ри зъм.

Ще тряб ва ли при то ва по ло же ние де мокра цията да мъл чи, 
да стои още със скръсте ни ръ це, да не се гот ви за бор ба за за щи та 
на своите до се гаш ни за воева ния и за своите иде али? Ще оста ви 
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ли да бъ де лъ ган на ро дът, че со циал но то и ико но ми ческо по ло же-
ние би ло по-добро у на ро ди те, които са управля ва ни от дик та ту-
ри, от кол ко то в ед на Англия, Франция или Съединените ща ти, че 
об щест ве ният мо рал в послед ни те бил по-ни сък и со циал ни те 
неправ ди по-го ле ми? Нима за при тъ пя ва не то на ико но ми ческа та 
кри за, за тран с фор ма цията и за за сил ва не то на на ционал но то 
произ вод ст во, за смек ча ва не бор ба та меж ду кла си те, за на ма ля ва-
не на без ра бо ти ца та и т.н. по-мал ко се пра ви и е напра ве но от де-
мокра циите, от кол ко то е напра ве но и се пра ви от фа шист ки те 
дик та ту ри? Где, в коя област на чо веш кия дух най-сет не послед-
ни те са отиш ли по-напред, от кол ко то ед на Англия или Франция? 
Какво да до ха те на на ро ди те в за мя на, в за мя на на сво бо да та, 
която им от не ха? Мир и ред – се от го ва ря. Но ни ма те лип с ват в 
дър жа ви те на го ле ми те де мокра ции? Или об щест ве на та дис-
ципли на, която ца ри там, не е по-достой на за граж дан ст во то, от-
кол ко то сля по то под чи не ние, което се иска от не го от две те ре ак-
ции – фа шиз ма и бол ше виз ма?

А где са пре дим ст ва та на но ва та систе ма на управле ние пред 
ста ра та – на де мокра цията? Ние не ги виж да ме и за то ва ги отри-
ча ме.

И все пак пов та ря ме, че в пол за на тия систе ми има ед но 
дви же ние. То се под по ма га от раз ни стра ни, ор га ни зи ра се и е в 
настъпле ние, не го ви те во да чи не за бе ля за ни за се бе си тласкат 
стра на та към но ви бор би, които мо гат да ста нат острасте ни и по-
опас ни за нея, от кол ко то тия, които през послед ни те две де се ти-
ле тия спъ ва ха спо койно то ѝ раз ви тие, които ѝ бя ха до ка ра ли ед на 
граж дан ска вой на. Недоволните от се гаш но то състояние на не ща-
та, от кон сти ту цион но-пар ла мен тар ния ре жим в дър жа ва та ни, се 
ор га ни зи рат и гот вят да го по ва лят с всич ки сред ст ва, които би ха 
опре де ли ли ка то год ни да ги добли жат до цел та, към осъ щест вя-
ва не то на която не удър жи мо се стре мят. Тяхното же ла ние е на 
вся ка це на да на ло жат на стра на та един нов ре жим. Ние ка зах ме 
кой. Тям се стру ва, че в ед на Италия или Германия се жи вее по-
добре, от кол ко то в България, че но ви те там фор ми на дър жав но 
устройст во са по-съ вър ше ни, че при тях дър жав на та власт ще мо-
же по-успеш но да се спра ви със своите тъй мно го на рас на ли за да-
чи. Това е ед на заблу да. Още по-го ля ма е дру га та – че сме ня ва не-
то на де мокра ти ческия ре жим у нас с друг ще мо же да ста не без-
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бо лез не но, спо кой но, че с един нов преврат, но ве че по-дъл бок, 
от кол ко то де ве то юн ския, щя ла ле ко да се при ми ри стра на та, по-
ли ти чески те ѝ пар тии, изоб що нейно то сво бо до лю би во граж дан-
ст во. По-ве роят но е дру го то, че смя на та, за която е ду ма та ни, ще 
кост ва на стра на та но ви жер т ви. Нам се чи ни, че не се ма мим.

Ако все пак след пре диз ви ка ни бор би фа шиз мът смог не да 
завла дее дър жав на та власт, го ле ми те ра зо ча ро ва ния от не го не 
ще за къс неят да дойдат и за дър жа не то на ре жи ма в България ще 
на ло жи на власт та да при бег не до го ле ми на си лия. Опитът учи, 
че най-мал ко те се тър пят в България и че на на си лието най-охот-
но се от го ва ря у нас с на си лие. Кому всич ко то ва е нуж но? Къде 
тласкат стра на та тия, които искат да из ко ристят вре мен ни те увле-
че ния и настроения, за ца ри ли в ня кои на ши об щест ве ни сре ди? 
Чувстват ли те всич ка та от го вор ност, която поемат с то ва, че 
натра пи ли на стра на та за ед но къ со вре ме – в то ва сме дъл бо ко 
убе де ни – един друг, нов по ли ти чески ре жим, без в не що та ка да 
по добрят по ло же нието ѝ, ще раз бър кат още по ве че жи во та ѝ, ще 
я вър нат на зад към ста ро то, но не към „но во то“, към което уж се 
стре мят?

Квазиновото дви же ние про чее тряб ва да бъ де па ра ли зи ра но, 
над ви то от де мокра цията.

Последната е раз по къ са на оба че, ре до ве те ѝ са раз ре де ни. Не 
ѝ се на ла га, ако не иска да бъ де из не на да на, да се ор га ни зи ра да 
се спло ти. Пред на ро да тя е пред ста ве на от ня кол ко фрак ции, 
които прин ци пиал но ня ма как во да де лят. Безумие е те да во дят 
бор ба по меж ду си. Чуха се наисти на трез ви ду ми за нуж да от 
„при ми рие“. Все пак то ва е ед на крач ка напред, но мал ка, мно го 
мал ка. Иска се не при ми рие, а мир, прегру пи ра не и обе ди не ние 
на де мокра тич ни те си ли в на ше то оте чест во. Иска се от тях по-
го ля мо по жер т ва не и бор чески дух.

Организирали се и заста на ли под ед но обе ди ня ва що зна ме – 
сво бо да, граж дан ски мир, со циал на прав да, те ще мо гат да пред-
па зят стра на та от ед ни но ви опа с ни бор би, към които я ти кат от-
дяс но и от ля во и които мо гат да взе мат най-не же ла тел на фор ма.“

Александър Малинов. Под зна ка на острасте ни и опас ни по-
ли ти чески бор би. С.: изд. „Христо Ботев“, 1991, 109–130.


