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Въведение

в тази книга се говори не толкова за миналото и изучаването му, колкото 
за неговото присъствие, актуализации и употреби в настоящето; за уяз-
вимостта на миналото и за това, как го променяме и как го преодоляваме. 
Интересуваме се не само от истината, но – перифразирайки ницше – от 
това, как да живеем с нея. Живеем във време, когато преосмислянето на 
миналото е особено актуално, и се намираме в страна, където сме особено 
чувствителни към това. Идеята за международната конференция, резул-
тат от която е този том, възникна именно от една проява на такава свръх-
чувствителност. 

на 24 април 2007 г. един от многотиражните всекидневници обявява 
на първа страница, че „Учен от Берлин и българка се готвят да доказват, 
че нямало баташко клане“. става дума за проект на историка Улф Брун-
бауер и изкуствоведката мартина Балева, финансиран от фонд „памет 
и бъдеще“ и фондация „роберт Бош“ и целящ да изследва начините, по 
които визуални представяния (в частност картина на полския художник 
антони пиотровски) допринасят за създаването на Батак като национал-
но „място на памет“. проектът предвижда временна изложба в галерията 
за чуждестранно изкуство, където се намира въпросната картина, и едно-
дневна конференция в етнографския институт към Бан. 

темата се подема енергично и от други печатни и електронни медии, 
повечето от които виждат в проекта опит за „пренаписване“ на българска-
та история, поръчан отвън. в интернет форумите се появяват множество 
постинги в диапазона между критиката и яростното заклеймяване, често 
в крайни форми. лидерът на „атака“ иска „поставянето под въпрос на 
исторически факти, главно такива, които се отнасят до геноцид на бълга-
ри“, да бъде инкриминирано. общинският съвет на Батак осъжда проекта 
с декларация; провежда се общоградско протестно събрание. депутати от 
пазарджишкия район излизат с декларация, в която окачествяват проекта 
като „безпрецедентна гавра с историческата памет на българския народ“. 
мартина Балева и Улф Брунбауер получават заплахи за живота си.

на 25 април Българската академия на науките и нейният етнограф-
ски институт отказват да предоставят място за провеждането на конфе-
ренцията. появява се декларация от името на академичната общност на 
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софийския университет, в която се изразява несъгласие със „съзнател-
ното изкривяване на българската история“. президентът г. първанов 
оценява проекта като „остра провокация към националната ни история“. 
министър-председателят с. станишев призовава този „тъжен факт от на-
ционалната история“ да не се „използва за ново разделение на общество-
то“. но неговият коментар: „съмнявам се, че някой иска да пренаписва 
историята ни“, е спестен на читателите (слушателите, зрителите) в много 
от репортажите. в началото на май са наказани служители от министер-
ството на културата, пропуснали да алармират по-рано за проекта. кон-
ференцията и изложбата са отменени. на 16 май президентът, историк по 
образование, изнася открит урок по история в Батак. 

освен че „измери температурата“ на обществото в онзи момент, из-
пробва адекватността на институциите и демонстрира интензитета и ма-
щаба на всекидневния национализъм, скандалът „Батак“ посочи и някои 
въпроси, отнасящи се до историята и хуманитаристиката въобще, които 
заслужават сериозно и задълбочено обсъждане. 

най-напред това са въпросите за понятията, с които си служат хума-
нитарните науки. Употребата на понятието „мит“ в заглавието на проекта 
за Батак предизвика особено раздразнение; думата „мит“ беше изтълку-
вана еднозначно като „лъжа, измислица“. това отвежда към въпросите за 
полисемията на хуманитарнонаучните понятия, за формирането на тези 
понятия и мигрирането им от една изследователска област в друга, за 
приплъзването им между научния, идеологическия и всекидневния език, 
за употребата им като инструмент за анализ и като инструмент за мани-
пулиране. 

по-нататък са въпросите за създаването на исторически и полити-
чески митове, за начина, по който те „превръщат историята в природа“ 
(Барт), тоест представят нещо създадено като просто и безвъпросно да-
дено, като едновременно изясняват и замъгляват миналото. актуализи-
раното по този начин минало се превръща в ресурс за утвърждаване на 
идентичности и артикулиране на проблеми. това са въпросите за практи-
ческите употреби на историята – не като изследователски проект, а като 
социална памет. тук се докосваме до легитимационните и интегриращите 
роли на митовете, несъмнено зависещи от най-значимите посредници за 
тяхното изковаване и разпространение – изкуствата и медиите. 

друга група въпроси са тези за историческите ситуации, които осо-
бено благоприятстват създаването на сакрализирани разкази за миналото. 
Удивителен и все още недостатъчно изследван е потенциалът на истори-
ческите митове да мобилизират в името на политически каузи, превръ-
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щайки се в част от това, което роберт Бела нарича „гражданска религия“. 
такива исторически моменти, отбелязани в приносите към този том, са 
формирането на национални идентичности в югоизточна европа и ут-
върждаването на противостоящите политически режими след втората 
световна война. краят на студената война и на комунистическите режи-
ми дава възможност за нови критични интерпретации на тези периоди, 
включително на идеологическата и символната им продукция. 

това са в основни линии проблемите, които занимават авторите в 
тази книга. първата част анализира понятийния инструментариум на ис-
торията: изковаването на понятия, семантичните им напрежения и вли-
янието им във формирането на идеологическия пласт на историческите 
реконструкции. тази част започва с приноса на киара Ботичи към кон-
цептуализацията на политическите митове като самоосъществяващи се 
пророчества. отнасяйки този възглед към историческите разкази, автор-
ката поставя въпроса за разграничението между политически мит и исто-
рически разказ, което се оказва съществено за много от следващите ста-
тии. митологизациите в българската историческа наука са тема на румен 
даскалов, който съчетава теоретично информирания си поглед към ми-
товете с рефлексия върху досегашните си историографски изследвания. 
следващите статии се фокусират върху конкретни понятия, метафори и 
дебати от историята на България и Балканите през хIх в. албена храно-
ва разглежда идеите за времевите граници на възраждането в българска-
та история и литература като артикулации на различни модели (цикличен 
и телеологичен) и на различни политически контексти. раймон детрез 
полемизира с разпространеното виждане за „двойното робство“, при-
веждайки систематични аргументи против тезата за опитите за етническа 
асимилация от страна на гръцката патриаршия през хVIII–хIх в. също 
от конструктивистки позиции, десислава лилова разглежда формирането 
на териториална идентичност въз основа на географски карти от същия 
период. разширявайки изследователския контекст, анелия касабова про-
следява не само появата на теориите за задругата като основна семейна 
форма на Балканите, но и влиянието им по-нататък върху съответните по-
литики. следващите три статии от тази част предлагат сравнителна перс-
пектива, насочвайки вниманието към различни национални и исторически 
ситуации. Борислав гаврилов поставя въпроса за „полезното“ (от гледна 
точка на определени национални потребности) минало, като привежда по-
казателни примери за избор на такова в сащ. фабрикуването на минало 
посредством исторически фалшификати и тяхната употреба в подкрепа на 
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политически, териториални и национални претенции е темата на евелина 
келбечева, основана на сравнение на няколко случая в различни евро-
пейски страни. лили грозданова се интересува от друг аспект на мито-
творчеството, резултат от безкритично приемане на исторически извори. 
последен в този раздел е текстът на тодор попнеделев, който обръща 
поглед към самомитологизациите на самата професия на историка. 

втората част от тома напуска сферата на професионалните занима-
ния на историците, за да насочи вниманието на читателите към публич-
ните пространства на историята – онези аспекти на изкуствата, медиите, 
паметниците и честванията, които предават посланията на миналото към 
настоящето. първият текст от този раздел е посветен на митологическата 
образност в творбите на белгийския придворен художник от хVI–хVII в. 
хендрик де клерк, но поставя много по-широкия проблем за отношение-
то на изкуството и политиката. политизирането на етничността в съвре-
менна македония е темата на надеж рагару, която проследява дебатите 
около статуята на скендербег в скопие като предефиниране на отноше-
нията между мнозинството и малцинството и предоговаряне на символ-
ната принадлежност на македонските албанци към македония. димитър 
атанасов се интересува от проблемите на националната идентичност в 
друга страна от бивша югославия, анализирайки посланията на филма 
„Бой на косово“ и изразния инструментариум, използван  за тяхното пре-
даване. тема на изследването на виргилиу Църау е промяната на симво-
ликата на националния празник  на румъния – деня на независимостта – 
според потребностите на комунистическия режим в тази страна. Барбара 
кьончьол също се интересува от символната политика на комунистите, 
но като проследява конструирането на генеалогията на гесп, довело до 
сакрализация на партията като „колективен герой“.  по-нататък създава-
нето на политически митологии е проследено от никола хиле на примера 
на пропагандни плакати от гдр и фрг в първите години на студената 
война. светла Балуцова пък разглежда представянето на детското соци-
ално законодателство в социалистическата научнопопулярна литература, 
където се налага моделът на „големия взрив“, игнориращ натрупванията 
в тази област преди 1944 г. и представящ комунистическата партия като 
единствена радетелка за социална сигурност и справедливост в Бълга-
рия. този раздел завършва с три текста, посветени на митотворческия 
потенциал на съвременните медии. орлин спасов засяга вижданията за 
миналото, подхранващи спора за латиницата и кирилицата в интернет и 
неговите последици. росен янков отправя критичен поглед към  спортни-
те идоли на прехода, създадени от журналистиката, и техните карикатур-



13

В ъ В Е Д Е Н И Е

ни опити да подражават на истинските „играчи“ – мутрите, произлезли от 
стероидните спортове. накрая мицос Билалис насочва вниманието към 
киберкултурата от края на хх в. и нейните връзки с доминиращите поли-
тически митологии (свободата, автентичността, техническото възпроиз-
водство и т.н.), посредством които тя се вписва в ситуацията на късната 
модерност.

третият тематичен раздел на книгата е центриран около недалечното 
минало на студената война и осмислянето на историята и политическите 
реалности на периода през призмата най-вече на международните отноше-
ния, дипломацията и еволюиращите стратегии за национална, регионална 
и международна сигурност. същевременно авторите търсят сравнителна-
та перспектива на фона на „новата история на студената война“, плод на 
съвместните усилия на международни екипи от учени, които използват 
новата документална база, станала достъпна след рухването на режими-
те в Източния блок. този подход позволява както обективна реконструк-
ция на близкото минало, така и отговор на новите предизвикателства на 
периода след 1990 г., когато лавината от документи и нови разкрития 
се оказва и подходяща хранителна среда за раждането на нови митове 
и възраждането на стари историографски и политически подходи. марк 
креймър анализира трудностите с осмислянето на миналото в страните от 
бившия съветски блок и опасностите на историческата забрава, водеща 
до „варосването“ на реалностите на отминалите десетилетия. Изводът е, 
че страните, направили най-много за пълното „разчистване на сметките“ 
с комунистическото минало, се радват на далеч по-голяма вътрешна ста-
билност от онези, които са обърнали гръб на подобна преоценка или пък 
са се заели с нея, но само половинчато. атила пок дава унгарската пер-
спектива към политическата употреба на историческите митове на фона 
на по-широката времева панорама на хх в., проследявайки наслагване-
то на конструкции и модели на възприятия в масовото съзнание отпре-
ди втората световна война върху комунистическата пропаганда и прак-
тика и нейното осъзнаване след демократичните промени в последните 
две десетилетия. следващите четири статии разглеждат реалистичните и 
идеалистичните подходи към системата на международните отношения 
и утвърдилите се истини и заблуди около поредица от дипломатически и 
военнополитически кризи в отношенията Изток–запад. надя Бояджиева 
проследява няколко утвърдили се представи за световната дипломация 
през целия хх в., за да очертае реалностите на конфронтацията между 
суперсилите в условията на „ядрената ера“ и съвместното съжителство 
на интеграционни и дезинтеграционни процеси в рамките на двата воен-
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нополитически блока. Чаба Бекеш, на базата на детайлно проучване на 
историята на поредица от ключови кризи, приписвани на студената вой-
на, прави интересно разграничение между истинските противопоставяния 
между москва и вашингтон (като корейската война от 1950–1953 г. и 
карибската криза от 1962 г.) и серия от вътрешни за социалистическия 
лагер кризи (като Унгарското народно въстание от 1956 г. и събитията 
в Чехословакия през 1968 г.), които според него имат международни из-
мерения, но не могат да бъдат класифицирани като кризи на студената 
война. дъглас селвидж обръща внимание на 60-те години и развитието на 
три специфични за съветския блок модела на политическо мислене и съот-
ветстващите му външнополитически решения – доктрината Улбрихт, док-
трината гомулка и доктрината Брежнев, за да изведе реалните мотиви на 
взетите решения и пропагандната и идейно-политическа окраска, с която 
те са обявени пред света и съответната домашна публика. опирайки се на 
неотдавна декласифицирани архивни източници, Йордан Баев разглежда 
конструирането на врага в сценариите на бойните учения на армиите от 
варшавския пакт, като открива, че небезизвестната разузнавателна опе-
рация врян (внезапно ракетноядрено нападение) не приключва по вре-
ме на перестройката, както широко се приема, а продължава до падането 
на Берлинската стена. последните две статии в този раздел представят 
скритата и публична страна на комунистическата действителност, гене-
тично свързани със съзнателно култивиране на образа на врага, без който 
студената война е немислима. мария дееничина разкрива съхранената в 
досиетата на държавна сигурност мозайка от истини за усилията на про-
пагандата за изграждане на мита за врага от другата страна на Желязната 
завеса – чрез доносите и активните мероприятия сред журналистическата 
колегия, чрез недопускане на автентични чужди материали в българската 
преса и медии и чрез заглушаванията на западните радиостанции и опера-
циите в чужбина в съответните задгранични редакции. зорница грекова 
приключва този тематичен кръг с проследяването на масовите политиче-
ски кампании в ранните години на китайската народна република (1949–
1958 г.), насажданите от тях политически лозунги и реалното им вписване 
в социалната среда на онези години.

 съвсем закономерно четвъртият раздел на сборника интерпрети-
ра и обобщава историческата памет за близкото минало в контекста на 
постсоциалистическите реалности. тук се включват както традиционните 
институции на паметта като учебници и педагогическа традиция, култур-
на история и масмедии, така и възникващите нови стереотипи, свързани 
едновременно с появата на нови институции на паметта и с борбата за 
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разбиване на новозараждащите се митове (включително на етно-национа-
листическа и радикално-политическа основа). Ивайло знеполски осмис-
ля на теоретично-философско равнище края на комунизма и процеса на 
посткомунистическа демократизация като херменевтичен проблем. това 
е направено на базата на семиотичната интерпретация на четирите сил-
но натоварени понятия, изграждащи фразата: книга, минало, прочит и за-
тваряне на книгата. Благовест нягулов интерпретира в сравнителен план 
серия от митове в българската и румънската историография и тяхната 
деконструкция в посткомунистическия период. две статии анализират от 
различни страни ролята на училищата и учебните програми като отра-
жение на историята. анамария сегестен сравнява кориците на румънски 
и сръбски учебници от последните едно-две десетилетия, за да направи 
съответните изводи за възприемането на утвърдените догми за миналото 
и опитите за налагане на нов поглед за тези години сред младото поколе-
ние. лиляна деянова търси континуитета на националната педагогическа 
митология, сравнявайки учебниците и програмите по национална история 
преди и след 1944 г. спасимир домарадски изследва появата на ревизира-
ната в името на определени политически цели представа за близкото ми-
нало, получила популярност в полша като „историческа политика“. ней-
ната цел е реабилитацията и възмездието за жертвите на бурните обрати 
в полската история през хх в. и създаването на съответните юридически, 
изследователски и правораздавателни институции, които да поправят из-
вършените злини. щефан трьобст представя своя полемичен поглед вър-
ху паметта за съдбата на българските евреи в годините на втората светов-
на война, като проследява как тази теза се вписва в различните български 
политически реалности преди и след 1989 г. луц нийтхамер анализира 
друг интересен казус на историческа политика – съветските специални 
лагери в германия (1945–1950 г.) и потенциала за митотворчество около 
него в годините на студената война и след нея. закономерно разделът, а 
и целият сборник завършва с така привлекателните за мнозина конспира-
тивни теории за световната история като цяло и за отделни нейни събития 
или периоди. Ивайло дичев смята, че тези конспиративни обяснения за 
света около нас все по-свободно се пренасят от всекидневните разговори 
във виртуалното пространство, оттам в медиите, в политическия дискурс 
и популярната култура. според него това е опит да се прикачи субектност 
на процеси, които стават все по-неразбираеми за обикновения човек. 

в заключение съставителите изказват искрената си благодарност 
към всички колеги, които участваха с доклади или организационни усилия 
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в провеждането на конференцията, събирането на материалите, превода 
на статиите на български език и оформянето им в този представителен за 
съвременната ни хуманитаристика сборник. признателни сме на ректора 
на софийския университет проф. Иван Илчев за неговата активна подкре-
па и на деканските ръководства на Исторически и философски факултет 
за сътрудничеството им. конференцията и публикуването на докладите в 
този том нямаше да бъдат възможни без партньорството и спомощество-
вателството на вестникарска група България, което високо ценим. 

София, юни 2010 г.                      Даниела Колева, Костадин Грозев
(съставители)
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Политически митове 
и исторически разкази: 
теоретична рамка

Киара Ботичи

Въведение

съвременната политическа философия е склонна да описва политиката 
като действия на рационални индивиди. вглеждайки се в практиката на 
това, което най-общо се нарича политика обаче, човек се изправя пред 
една доста по-различна картина: хората, въвлечени в тези действия, не 
могат толкова лесно да бъдат накарани да възприемат рационалните про-
цедури за комуникация и вземане на решения и често биват мотивирани 
от не-рационални форми на комуникация. Именно тук политическите ми-
тове играят съществена роля.

докато социалните учени вече от доста време посвещават значителна 
част от изследванията си на тази тема, политическата философия сякаш 
не желае да се занимава с този проблем. това нежелание изглежда още 
по-смущаващо на фона на растящия брой публикации, посветени на кон-
кретни политически митове. важна последица от всичко това е, че макар 
интересът към политическите митове да расте, все още няма обща теоре-
тична рамка за употребата на това понятие. като следва един специфично 
философски път, настоящата статия цели да запълни тази празнина. съче-
тавайки философските теории за мита с приносите на социалните науки, 
тя се стреми да даде една концептуална рамка, която да очертае понятието 
политически мит.

при подобно начинание неминуемо изниква проблемът за връзката 
на политическите митове с други видове разкази – историческите напри-
мер. ако и двата типа разкази се създават от гледна точка на настоящето, 
каква тогава е разликата между тях? дали историята не е просто митът на 
‘белия човек’, какъвто е изводът на някои постмодерни автори, или по-
скоро трябва да противопоставяме история на мит като съответно истина 
на лъжа?
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в публичния език митът действително се асоциира преди всичко с не-
реалност и неистина, както е видно от изрази като ‘мит за благоденствие-
то’. Историята, напротив, не буди подобни асоциации. в този текст ще по-
кажа, че подобно противопоставяне на мит и история е подвеждащо, тъй 
като митът не е просто нещо неистинно. за да осъществя тази задача, ще 
трябва първо да покажа защо се е стигнало до подобна смислова употре-
ба на думата мит (част 1). след това ще предложа алтернативен подход, 
който ни казва не само какво са митовете, но и защо се нуждаем от тях 
(част 2). по-нататък, преминавайки към политическите митове, ще посоча 
какво точно представляват те и защо се различават от останалите митове 
(част 3). най-накрая ще илюстрирам защо интерпретираните по този на-
чин политически митове трябва да се разграничават от историческите раз-
кази. макар както митът, така и историята да поддържат една определена 
политика на миналото, те все пак го правят по различни начини (част 4).

1. Генеалогия на мита

преди да се обърна към въпроса ‘какво са политическите митове?’, нека 
първо да изясня защо смятам, че обсъждането на този въпрос е същест-
вено за политическата философия. преди всичко, изглежда, днес мити-
ческите дискурси стават много по-опасни и всепроникващи, отколкото в 
миналото. политически митове като този за сблъсъка на цивилизациите 
се превръщат в мощни образи, чрез които възприемаме света и се ори-
ентираме в него. на второ място, съществуващите теории като че ли не 
могат адекватно да се справят с това предизвикателство. от едната страна 
стои политическата философия, която, дори когато не отказва да разглеж-
да политическия мит като обект на изследване, го прави под общата ру-
брика „примитивно съзнание“1, а напоследък и „завоалирана политика“2. 
по този начин човек не само рискува да пренебрегне спецификата на по-
литическия мит като особена форма на не-рационален политически дис-
курс, но наред с това или да достигне до едно нормативно проблематично 
отрицание на всичко ‘примитивно’, или до също толкова проблематична 
защита на всякакъв вид ‘завоалирания’. от другата страна стоят социо-
лозите и политолозите, които, дефинирайки политическия мит с оглед на 
претенциите му за истина, пропускат да отбележат, че един мит не може 

1  Cassirer, ernst. The Myth of the State, New haven: Yale university Press, 1963.
2  Wingo, adjume. Veil Politics In Liberal Democratic States, Cambridge: Cambridge 

university Press, 2003.
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да бъде фалшифициран3 и че силата му се таи не в претенциите за истина, 
а в способността му да разгаря въображението на хората: политическите 
митове не искат да описват света, те по-скоро го създават. един философ-
ски подход, съсредоточен върху политическите митове, би трябвало да 
спомогне за преодоляването на тези недостатъци. 

на първо място, философията е призована тук, за да критикува огра-
ничения възглед върху митовете просто като неистинни. според статията 
за ‘мит’ в Oxford English Dictionary митът е въображаема, неистинна и 
нереална история. колкото и да са различни интерпретациите, идеята за 
изкривяване на връзката с реалността неизменно остава част от основно-
то значение на термина ‘мит’, както е видно и от полемични изрази като 
‘мита за развитието’, ‘мита за благоденствието’.

Изправен пред тази употреба, човек вероятно може да се обърне към 
многобройните теории за мита, които поставят под въпрос наложената 
гледна точка. проблемът е, че въпреки всичко дефинирането на мита с 
оглед на връзката му с истината остава широко разпространен подход, 
залегнал в публичния език и отразен в съвременните теории за политиче-
ския мит. стратегията, която възприемам тук, е по-скоро да реконстру-
ирам генеалогията на тази гледна точка към мита и да покажа защо сме 
започнали да го възприемаме по този начин. прилагайки ницшеанската 
концепция за генеалогичния метод, който се фокусира не толкова върху 
континуитетите, колкото върху прекъсванията, ще се опитам да покажа, 
че възприемането на мита като неистина и нереалност предполага заема-
не на гледната точка на абсолютната истина, към която може да се стреми 
само един всемогъщ Бог или абсолютен разум.

на фона на общото разбиране на мита като неистинна и нереална ис-
тория трябва да започнем с факта, че ‘мит’ е от гръцки произход и означа-
ва просто ‘слово’. в омировата култура mythos се използва като синоним 
на logos. едно по-близко филологическо четене на гръцките източници 
показва, че до 4 век преди христа не може да се регистрира противопос-
тавяне между mythos и logos4. И макар при появата на софистиката двата 
термина да започват да се разделят – първият конкретизирайки значение-
то си като ‘история’, а вторият като ‘дискурс’, ‘изчисление’, – те все още 
не биват противопоставяни от гледна точка на връзката им с истината. 

3  виж например lincoln, Bruce. Discourse and the construction of society, Oxford: 
Oxford university Press, 1989 and Flood, Christopher. Political Myth, New York and london: 
garland, 1996.

4  Bottici, Chiara. A Philosophy of Political Myth, Cambridge: Cambridge university 
Press, 2007, pp. 17–61.
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самите философи, поне до платон, не се срамуват да прибягват до мито-
ве. И макар растящата професионализация на философията да поражда у 
някои философи критично отношение към старата митологическа тради-
ция, дори и при аристотел не може да се открие идентификация на мита с 
неистината и нереалността. по-скоро за аристотел mythoi са градивните 
елементи на поезията, чиято същност е мимезис на реалността, разбиран 
като мимезис на различните човешки характери5.

ясно е, че това, което е заложено на карта тук, е една специфична 
концепция за истината и реалността: древните гърци схващат истината 
като aletheia, буквално ‘нескритост’, и само на фона на това схващане за 
истината можем да разберем множествеността на гръцките митове. ма-
кар тази множественост да ни скандализира и да ни кара да се питаме 
‘наистина ли са вярвали в митовете си?’, подобно разбиране за истината 
позволява множество митове и варианти да съсъществуват в една мито-
логема. може би днешното разбиране за мита като неистинна и нереална 
история се е появило именно защото тази множественост е била загубена.

как е станало това? не можем да се разпростираме върху този про-
блем, но накратко ще спомена два ключови момента. Утвърждаването на 
религията на ‘книгата’ (biblios) е първият момент, съществен за оформя-
нето на онази нагласа, която третира митовете от гледна точка на претен-
цията им за истина. политеистичната множественост на древните митове 
бива заклеймена като измамна, когато logos-ът се превръща във въплъте-
ното слово на единния Бог. в действителност, както твърди и гадамер, в 
монотеистичната религия на книгата има нещо, което в самите си основи 
е враждебно към множествеността на митовете: това е абсолютната пре-
тенция за истина и единственост, които не оставят никакво пространство 
за признаването на политеистичния свят на мита6.

вторият съществен момент, допринесъл за разбирането на мита като 
неистинен и нереален, е виден в просвещенската критика на мита като 
предразсъдък. в Диалектика на Просвещението хоркхаймер и адорно 
показват как, докато заклеймява мита за неговата субективност, просве-
щението всъщност прикрива факта, че самият мит също е ‘просвещение’, 
доколкото касае откриването на произхода на нещата и тяхното артику-
лиране. по този начин обаче просвещението подсилва собствената си 

5  aristotle. Poetics, 1447a.
6  gadamer, hans georg. „mythologie und Offenbarungsreligion“, in Gesammelte 

Werke, Bd. VIII, Tübingen: mohr, 1993, pp. 174–180.
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позиция, тъй като увеличава разделението между познаващия субект и 
познавания обект, разделение, на което се основава самият научен логос7.

всъщност просвещението заклеймява митовете не просто защото 
са политеистични, а защото са въображаеми, нереални, т.е. защото са 
‘предразсъдъци’. от друга страна, призивът за романтично разбиране на 
митовете не може да бъде адекватна реакция срещу просвещението. ро-
мантизмът, с неговия апел за реабилитация на мита, разбиран като тотал-
ност и средство за божествено откровение, вместо радикално да поста-
ви под съмнение просвещението, просто преобръща аксиологическата 
стойност: като приема мита за тоталност, каквато чистият разум не може 
да бъде, романтизмът не проблематизира, а възпроизвежда дихотомията 
‘мит срещу разум’, на която се основава просвещението.

2. Необходимостта от митове

как можем да отидем отвъд описаните по-горе предпоставки на генеало-
гията на мита, как можем да преминем отвъд опозицията между просве-
щенския и романтичния подход, която тази генеалогия включва. Бихме 
могли да започнем с постлингвистичния обрат, който философията отдав-
на е развила като средство за справяне с проблема.

социалният възглед на витгенщайн за значението като езикова игра 
ни дава добра отправна точка за една теория на политическия мит. в 
своята философия на езика витгенщайн показва, че всяко разграничение 
между (романтичния) изразяващ и (просвещенския) обозначаващ възглед 
за значението е същностно погрешно, тъй като значенията са възможни 
само в езиковите игри, а там не може да се постави ясна граница между 
двата възгледа. както се посочва и в критиката към фрейзър, човешките 
същества са ‘церемониални животни’, които представят различни видове 
езикови игри. тези езикови игри не могат да бъдат разбрани, ако тръгваме 
от презумпцията, че те винаги имат претенции за истина8.

в този смисъл критиката на витгенщайн към фрейзър може да ни 
послужи като инструмент за проблематизиране на всички онези концеп-
ции за мита  – мита като цяло и политическия мит в частност,  – които 

7  horkheimer, max, adorno, Theodor W. Dialectic of Enlightenment, london: Verso, 
1997 (бълг. превод хоркхаймер, макс, адорно, теодор в. Диалектика на Просвещението, 
софия: гал-Ико, 1999).

8  Wittgenstein, ludwig. Remarks on Frazer’s Golden Bough, retford: Brynmill, 
1979.
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го дефинират с оглед на стремежа му към истина9 и дори парадигмална 
истина10. като контрааргумент срещу тези твърдения можем да кажем, че 
само там, където има научно-формулирана хипотеза за конституцията на 
света, може да съществува и претенция за истина, съответно и грешка. 
езикът обаче прави и други неща, освен да описва света. така например 
грешим ли, когато шепнем името на любимата, която не е наблизо? това 
е само един от неизброимите примери за перформативни действия, които 
означават нещо (и това значение ни е предоставено от езиковите игри), 
но които не извеждат на преден план претенция за истина. политическите 
митове трябва да бъдат анализирани от подобна перспектива: те са акт на 
изказване, който същевременно е и акт на действие.

след като тръгнахме от генеалогията на мита и прозренията на вит-
генщайн, можем да се опитаме да очертаем такъв подход към мита, който 
да преодолява както абсолютизма на свещения логос, така и този на про-
свещението. преди всичко, за разлика от просвещенската критика на мита 
като нереалност, предлагам да възприемем един феноменологичен под-
ход, който да сложи в скоби проблема за реалността. второ, за разлика 
от критиките на свещения логос към мита като множественост, предлагам 
да възприемем един интеррелационен подход, тоест един подход, който, 
следвайки Блуменберг, се фокусира върху ‘работата на мита’11. концеп-
цията на Блуменберг за мита като ‘работа на мита’ ни предоставя важни 
прозрения, на които досега е било обръщано незаслужено малко вни-
мание. той дефинира мита като обща работа върху наратива (Arbeit am 
Mythos), която отговаря на необходимостта от смисъл (Bedeutsamkeit). 
затова и митът не е продукт, даден ни веднъж и завинаги: той трябва да 
се анализира като процес, процес на продължаваща работа върху една 
основна митологема, при обработването на която конкретните житейски 
обстоятелства и нужди биват винаги отново включени в мита. Именно 
затова митът е вътрешно множествен; той представлява наратив, който 
трябва да отговори на необходимостта от смисъл, необходимост, която 
непрестанно се изменя с промяната на обстоятелствата. това обяснява и 
частичната природа на мита – често пренебрегваме факта, че макар тук и 
сега даден наратив да действа като мит, при други обстоятелства е напъл-
но възможно той вече да не е такъв.

ако това представляват митовете, защо въобще са ни необходими? 
откъде произлизат? митовете дават имена, чрез които непознатото може 

9  Flood, Political Myth…
10  lincoln, Discourse…
11  Blumenberg, hans. Work on Myth, Cambridge, mass.: mIT Press, 1985.
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да бъде овладяно, те ни предоставят разкази, които, вмъквайки случки в 
някакъв сюжет, произвеждат и възпроизвеждат смисъл (Bedeutsamkeit), 
т.е. дават основа на реалността. тази забележка ни връща към гелен и 
неговото описание на човешките същества като ‘все още непредопреде-
лени животни’ (noch nicht festgestellte Tiere): за разлика от останалите 
животни, човешките същества не са приспособени към конкретна околна 
среда12. от това произтичат две основни следствия.

първо, човешките същества са открити към света (weltoffen), те са 
подложени на всякакъв вид впечатления и стимули, от чието въздействие 
трябва да търсят облекчение (Entlastung); наред с науката, философията и 
културата като цяло, митът дава възможност да означим и назовем непо-
знатото, т.е. той е едно от средствата за подобно облекчение.

на второ място, това предполага, че човешките същества и условията 
на съществуване са в една непрестанна проблематична връзка, ще рече, 
че хората могат да променят условията си на съществуване, могат да ги 
поставят под въпрос и може би никога няма да успеят да намерят баланса 
в нееднозначната връзка между доброто действие и късмета13.

необходимостта от смисъл (Bedeutsamkeit), която Блуменберг де-
финира като защита срещу безразличието на света, произтича именно от 
тази проблематична връзка. затова и смисълът е нещо много повече от 
простото значение – даден предмет, като например масата в тази конфе-
рентна зала, може да има значение (това е маса) и все пак за мен да си 
остане маловажна и безсмислена. в заключение мога да кажа, че за да 
овладеят непознатото, човешките същества се нуждаят от значения, но 
в още по-голяма степен те се нуждаят от смисъл, за да живеят в един по-
малко безразличен към тях свят.

3. Политическите митове

видяхме, че при дефинирането на политическите митове три елемента са 
от съществено значение: процес, наратив и смисъл. И ако това е митът, то 
тогава каква е спецификата на политическия мит? касирер дефинира по-
литическия мит като персонифицирано колективно желание14. примерът, 

12  gehlen, arnold. Man, his Nature and Place in the World, New York: Columbia 
university Press, 1988.

13  Nussbaum, martha. The Fragility of Goodness, Cambridge: Cambridge university 
Press, 2001.

14  Cassirer, ernst. The Myth of the State…
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който той има предвид, пишейки публикуваната след смъртта му книга 
Митът за държавата, е митът за арийската раса и фюрера. в резултат 
на това дефиницията му остава твърде зависима от тоталитарния модел 
на държавност и е трудно приложима към други контексти. нещо повече, 
дефиницията на касирер е в твърде близка връзка и с общата му филосо-
фия на символните форми15, според която митът е форма на примитивно 
съзнание, чиято съдба, след появата на научната рационалност, е да бъде 
изместено от нея. това отново означава присъединяване към просвещен-
ския подход към мита, при който митът се разглежда от позицията на ра-
ционалността и се забравят неговите собствени основания. 

всъщност политическият мит не означава, както твърди касирер, 
неминуем регрес към примитивни състояния на съзнанието. в разсъж-
денията си за общата стачка сорел например твърди, че политическият 
мит може да бъде и инструмент на прогреса16. поставяйки акцент върху 
способността (pouvoir moteur) на мита да прави разбираемо – а аз бих ка-
зала да предоставя смисъл на – настоящето чрез очертаване на бъдещата 
катастрофа, сорел посочва, че митът не е описание на нещата, а по-скоро 
решителност за действие. в крайна сметка именно заради това политиче-
ският мит не може да бъде фалшифициран: митът не е научна хипотеза за 
устройството на света, а по-скоро разказ, на основата на който ние дейст-
ваме в света. възгледът на сорел поставя еднакъв акцент и в двете посо-
ки, тъй като политическите митове не са винаги само средство за прогрес.

авторът, чиито важни прозрения могат да ни помогнат да преодолеем 
дилемата „форма на регрес или на прогрес са политическите митове?“, е 
спиноза. Учудващо е, че литературата, посветена на политическите мито-
ве, обръща малко внимание на теориите на спиноза за политическото въ-
ображение. вече неведнъж е било отбелязвано, че мисленето на този фи-
лософ далеч надхвърля съвременната му политическа теория и едва през 
хх век могат да се намерят детайлни анализи на символните условия за 
запазване на политическата власт, съизмерими с тези на спиноза. в анали-
за си на ролята, която пророчеството изиграва при образуването на древ-
ната израелска нация/народност, спиноза подчертава, че пророчеството е 
продукт на въображението, разбирано като идея, породена на основата на 
сегашни и минали телесни впечатления17. затова и пророчеството е про-

15  Cassirer, ernst. The Philosophy of Symbolic Forms, New haven: Yale university 
Press, 1985. Бълг. превод: касирер, ернст. Философия на символните форми. 

16  Sorel, g. Réflexions sur la violence, Paris: Seuil, 1990.
17  Spinoza, Baruch. A Theologico-Political Treatise and a Political Treatise, New York: 

Dover Publications, 1951. 
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дукт на въображението, но това не означава непременно, че то е фалшиво: 
по-скоро трябва да се има предвид, че за него не може да се съди така, 
сякаш е естествен закон, а по-скоро трябва да се разглежда като източник 
на морално учение. пророчеството е валидно, защото пророкът е морално 
сигурен в знанието си. тази морална сигурност произтича от факта, че той 
е част от една общност, чиито правила и закони пророкът въплъщава.

ако за касирер митът е форма на регрес, а за сорел – на прогрес, то 
спиноза твърди, че всяко общество ражда своите продукти на политиче-
ско въображение, тъй като хората предпочитат да бъдат поучавани чрез 
стимулиране на въображението, а не чрез сложни вериги от аргументи. 
все пак тези общества се различават именно в степента, в която подоб-
ни митични вярвания могат да бъдат подложени на открита и свободна 
дискусия. в крайна сметка от това зависи и доколко митът може да се 
превърне в средство за критика.

нека сега се опитам да обобщя казаното дотук и да предложа дефи-
ниция на политическия мит, която да удържа в едно различните посоки на 
мислене. политическият мит е процес на работа върху общ наратив, чрез 
който членовете на дадена социална група (или общество) осмислят поли-
тическия си опит и дела18. това, което различава политическия наратив от 
обикновения, не е съдържанието или претенцията за истина, а фактът, че 
той може да се уплътнява и да пресъздава смисъл, който да се споделя от 
групата. наред с това той може да реагира и на конкретните политически 
условия, в които групата действа.

така дефиниран, политическият мит играе съществена роля в три 
направления: познавателно, практическо и естетическо. политическите 
митове са познавателни щампи, през които възприемаме света. наред с 
това обаче те са и образи, на основата на които действаме в света. това 
познавателно и практическо измерение, от своя страна, не може да се от-
дели от естетическото – политическите митове представят събитията под 
формата на драма. патосът (pathos) тук идва от усещането, че си част от 
тази драма.

за разлика от останалите форми на идеология, политическите мито-
ве не се усвояват изведнъж, а чрез едно повече или по-малко постоянно 
излагане на съзнанието на тяхното въздействие19. това обяснява и спо-

18  Bottici, A Philosophy…, p. 179.
19  въпреки вероятните емпирични припокривания тази специфика на поли тичес-

ки те митове ги прави аналитично различими както от идеологията, така и от утопията. не 
всички идеологии възприемат наративна или драматична форма, както и не всички уто-
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собността им да се уплътняват в конкретни образи или ‘икони’20. Чрез 
средствата на синекдохата една икона може да припомни цял мит, стоящ 
зад нея. работата на мита е процес, протичащ в различни ситуации – в ре-
чите, изкуството, ритуалите, киното, рекламата и всички други социални 
практики. при съсредоточаването върху работата на мита е важно да се 
установи дали един наратив е политически мит или не, т.е. да се разгле-
дат не условията за производството му, а възприемането му. основа на 
‘работата на мита’ е процесът производство–възприемане–възпроизвод-
ство. Благодарение на триизмерната си сила – познавателна, практиче-
ска и естетическа – политическите митове могат дълбоко да повлияят при 
формирането на общите политически идентичности. за разлика от някои 
твърдения21, политическите митове рядко са резултат от вече предзададе-
на идентичност. много по-често те могат да се превърнат в средство за 
изграждане на нова идентичност.

4. Политиката на миналото:  
исторически и митически наративи? 

вече видяхме защо не би трябвало да разглеждаме митовете просто като 
неистинни разкази (част 1). видяхме, че те най-общо представляват про-
цес на обработване на някакъв наратив, който отговаря на нуждата от 
смисъл, и се превръщат в политически митове, когато откликват на спе-
цифичните политически условия, в които живее дадена група. пробле-
мът тук е как да различаваме политическите митове от другите видове 
разкази, допринасящи за изграждането на обща идентичност. Историята 
например? подобно на мита, историята не се ли разказва от гледната точ-
ка на настоящето? И ако историкът е, както твърди Шлегел22, обърнал се 
назад пророк, който гледа към миналото от светлината на настоящето и 
бъдещето, то какво тогава го различава от митотвореца?

според робърт Йънг между мит и история не съществува разлика. за 
него писането на история винаги предполага процес на организиране на 
събитията в наративен сюжет, където събитията са включени в една то-

пии имат онова практическо въздействие, което е характерно за политическите митове 
(вж. Bottici, A Philosophy…, pp. 186–197).

20  Flood, Political Myth…
21  Smith, a.D. Myths and Memories of the Nation, london: routledge, 1999.
22  Schlegel, august Wilhelm and Friedrich. Athenäum. Eine Zeitschrift von A.W. Schle-

gel und F.S. Schlegel, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1992, Fragment 80. 
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талност и съобразени с едно значение, което иначе не биха имали23. както 
подсказва и провокативното заглавие на книгата му, историята е просто 
‘бяла митология’. Идеята за ‘история’ отразява един тотализиращ модел 
на структуриране на събитията, който е не само частичен – както твърди 
фуко, всяко общество притежава собствени механизми за организиране 
на знанието, но също така е и митологичен, тъй като се основава на из-
ключване на перспективата на другите. в резултат на всичко това Йънг за-
ключава, че историята е „нелепа издънка на изкривена егоцентрична илю-
зия, която, подобно на децата на всички останали цивилизации и познати 
примитивни общества, е покорила и децата на западната цивилизация“24.

подобна перспектива поражда два проблема. първо, тя работи с дос-
та ограничено понятие за мит, полемично използвано тук в смисъла на 
илюзия. това обаче е подвеждащо. както вече видяхме, разглеждането на 
мита (като цяло) и на политическия мит (в частност) с оглед на неговата 
истина или неистинност е погрешно, просто защото (политическите) ми-
тове нямат за цел да описват, а да създават свят. дори и да са илюзии, те 
са самоосъществяващи се илюзии25.

второ, както ще се опитам да покажа по-надолу, подобна перспектива 
смесва мит и разказ. във втората глава на книгата си Йънг твърди, че упо-
требата на хронологията – кода, към който историците най-често прибяг-
ват – е това, което създава илюзорното усещане за еднообразие и продъл-
жаваща прогресия. Йънг смята, че датите могат да ни кажат нещо само до-
колкото са част от дадена класификация, която от своя страна има връзка с 
друга класификация – например периоди, хилядолетия, епохи, и така дати-
те винаги отразяват специфична организация на събитието26. този наратив 
на неизменна прогресия обаче е илюзорен и в този смисъл е мит. дори и да 
приемем (ограничената) перспектива към мита като илюзия, все пак не мо-
жем да пренебрегнем факта, че митът и историческият разказ трудно могат 
да бъдат сложени под общия знаменател на изкривяването на реалността и 

23  Йънг въвежда концепцията за митология, след като цитира откъс от крити-
ката на дерида към метафизиката като ‘бяла митология’. митологична е илюзията 
за универсалност на метафизиката, наричаща себе си „разум“, но всъщност предста-
вляваща ‘индоевропейка митология’, т.е. mythos на един специфичен идиом (Young, 
robert. White Mythologies. Writing History and the West, london: routledge, 1990, p. 7).

24  Young, White Mythologies, р. 19.
25  Изглежда, бели митологии, заклеймени в заглавието на книгата на Йънг, са 

всички онези теории, които, от марксизма нататък, се стремят към идеята за уникална 
световна история, т.е. за историята като тоталност. 

26  Young, White Mythologies, р. 46.
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пристрастността. ако разказът е просто последователност от случки27, то 
би било погрешно да се твърди, че той е илюзорен, защото налага на ‘ре-
алните’ събития една структура, която те иначе не биха имали. всъщност 
не съществуват събития, които вече да не са били структурирани. разка-
зът включва определена форма на селекция и организация на разказаните 
събития. той предполага сюжет, който да структурира събитията; именно 
сюжетът придава значение на случките като части от цялото.

Йънг е прав, когато твърди, че съществува определена организация 
на събитията, но греши, когато приема, че би било възможно да е друго-
яче. напротив, едно ‘чисто’ събитие би било недостъпно за нас. всяко 
представимо ‘събитие’ вече е било интерпретирано. както подсказва и 
етимологията на думата, съ-битието е нещо, което получава битие, измък-
вайки се от масата на неслучилите се събития. Именно затова и историята 
се основава колкото на паметта, толкова и на забравата28. въпросът сле-
дователно е не да се противопоставят интерпретирани на неинтерпрети-
рани събития, а да се търси до каква степен събитията са били организи-
рани. както хейдън Уайт показва в Съдържанието на формата, никое 
съдържание не може да съществува, ако преди това не е било организира-
но във форма. различните модели на писане на история обаче предпола-
гат различни форми, следователно и различни степени на организация29. 
аналите и хрониките – статистиките дори – разказват за събития, които 
вече някак са били организирани. това обаче не означава, че всички тези 
събития са били организирани и интерпретирани по един и същ начин.

докато митовете като цяло и политическите митове в частност ви-
наги са подредени в една драматична структура, тъй като трябва да дадат 
смисъл на дадена група, то за историческите трудове не е задължително 
да ‘инсценират’ драма. политическите митове ни призовават към дейст-
вия, защото се чувстваме като герои в драма. противно на това, човек 
може да е въвлечен в производството и възприемането на някакъв исто-
рически разказ, без задължително да се чувства част от този процес. това 
не означава, че историческият разказ не може да се превърне в полити-

27  Bottici, Chiara. „Narrative“, in Encyclopedia of Political Theory, edited by mark 
Bevir, london: Sage, под печат.

28  рикьор особено настоява на това. той твърди, че забравата е основополагаща 
за нашата историческа ситуация (ricoeur, Paul. La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris : 
editions du Seuil, 2000, pp. 536–574; бълг. изд. рикьор, пол. Паметта, историята, 
забравата. софия: сонм, 2006).

29  White, hayden. The Content of the Form. Narrative Discourse and Historical Rep-
resentation, Baltimore: John hopkins university Press, 1987.
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чески мит. при много национални митологеми например митическият и 
историческият разказ се припокриват. това обаче не е общ случай и – от 
концептуална гледна точка поне – е достатъчно условие, за да държи две-
те понятия разделени.

в този смисъл не е учудващо, че митическите и историческите раз-
кази се различават и по темпоралните си перспективи. И двата припом-
нят миналото от гледна точка на настоящето, но политическият мит може 
да бъде положен и извън историческото време (както днес възприемаме 
гръцката митология) или да бъде проектиран в измерението на бъдещето 
(като мита на сорел за общата стачка).

нещо повече, дори когато историята и митът се припокриват в темпо-
ралните си перспективи и са носители на определена политика на минало-
то, те го правят по различен начин. за историка фактът, че е, да използваме 
израза на Шлегел, ‘обърнал се назад’ пророк, предполага някакви ограни-
чения. на първо място, днес поне, от историка се очаква да следва опреде-
лен метод, докато самата идея за ‘митологически метод’ изглежда безумна. 
методът означава съществуване на определени процедури, които могат да 
бъдат повторени от всеки при същите крайни резултати. при мита подоб-
на възможност не съществува. работата върху мита е винаги частична; тя 
трябва да придаде смисъл на нечие групово живеене и да уплътни същест-
вуването в конкретните обстоятелства; работата на мита е разположена 
между съзнателното и несъзнателното. ето защо няма гаранция, че митът 
би могъл да се създаде около кръгла маса, при следване на специфичен 
метод. в известен смисъл дори и изразът ‘митотворец’ е неподходящ.

на този етап можем да обобщим, че макар както митическите, така 
и историческите разкази действително да допринасят за оформянето на 
настоящи и бъдещи идентичности, те го постигат по различен начин. по-
литическите митове и историческите разкази са основополагащи за това, 
което касториадис нарича социално въображаемо30, и реално много често 
двете категории се припокриват. въпреки всичко те би трябвало да се 
разглеждат отделно. на първо място, защото ‘обръщането назад’ налага 
на историка някои методологически ограничения; митовете, от своя стра-
на, не се нуждаят от архиви и бележки под линия. на второ място, поли-
тическият мит може да се разгърне в бъдещето, докато историята налага 
вглеждане в миналото. това не означава непременно, че историческият 
разказ не може да се припокрие или дори да заработи като политически 
мит. просто, когато казваме за даден исторически разказ, че е полити-

30  Castoriadis, Cornelius. The Imaginary Institution of Society, Cambridge: Polity 
Press, 1987.
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чески мит, това означава, че той е започнал да работи по определен на-
чин – като разказ, който придава смисъл на определен политически опит 
и действия.

5. Заключение

в заключение мога да кажа, че политическите митове са важен и често 
пренебрегван аспект от съвременния ни живот. парадоксът е, че именно 
днес, когато се стремим да премахнем всички големи политически раз-
кази, работата на политическия мит става по-опасна и всепроникваща от 
когато и да било. Живеем в глобално общество на зрелища, изградени от 
икони, от потенциални носители на политически митове. днес политиче-
ските митове получават безпрецедентна възможност да бъдат възприема-
ни чрез продължително излагане на тяхното влияние. по-просто казано, 
ако политическите митове от миналото са огромни и набиващи се на очи 
като континенти, то съвременните политически митове придобиват фор-
мата на архипелази. опасността е в това, че виждаме отделните острови, 
но не и целия архипелаг, който островите изграждат.

днес като че ли политическите митове оперират най-добре в играта 
между необикновеното и баналното, разбирано като това, което се е пре-
върнало в общо място поради продължителната му употреба от членове-
те на дадена общност (Oxford English Dictionary). придавайки банална 
форма на необикновеното и съответно превръщайки всичко онова, което 
изглежда банално, в необикновено, политическите митове стават мощни 
инструменти, чрез които възприемаме света и се ориентираме в него31. 

неутрализирането на властта им зависи от способността ни да ги ос-
мисляме и да ги подлагаме на открити дискусии и преработки. сами по 
себе си политическите митове не са нито добри, нито лоши. в крайна 
сметка вероятността един политически мит да се превърне в инструмент 
за критика, а не за политическо господство зависи от това до каква степен 
можем да подложим ‘работата на мита’ на критична дискусия и задълбо-
чен анализ. 

Превод от английски Надежда Гълъбова

31  Bottici, A Philosophy of…, 2007, p. XII.
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митологизиране в историята: 
по български примери

румен ДасКалов

реших да възприема следния подход: да навляза в проблемите за мита в 
историята по собствен опит, който може да е спорадичен и със сигурност 
наивен, но има това преимущество да си е мой, изпитан лично, а освен 
това позволява да вплета български примери. ще реферирам накрая мал-
ко повече към някои автори, които прочетох едва наскоро, промислили 
систематично проблемите, на които се натъквах.

започнах да използвам понятието за мит преди години, когато се ин-
тересувах как се изгражда българската идентичност1. едно от градивата 
(не единствено) са исторически митове за произход и прадеди, преселе-
ния, учредяване на държава и други институции, военни и културни ге-
рои и подвизи, „златни векове“ и подобни. тогава използвах понятието 
за мит твърде нерефлектирано и интуитивно, на фона на студентските ми 
четения на автори като мирча елиаде, клод леви-строс, владимир проп 
и тартуските семиотици, ернст касирер и други. но структуралисткото 
третиране на мита и митологичното мислене в бинарни опозиции и „бри-
колаж“ от хетерогенни материали, а и семиотичният подход към струк-
турата, героите и функциите в разказите не ми вършеха особена работа; 
по-полезни ми бяха идеите на мирча елиаде за регенеративната сила на 
мита, който протича в „другото (сакрално) време“ и задава пример или 
образец. ако тогава бях прочел Бронислав малиновски, щях да видя по-
ясно социално сплотяващата функция на мита като вид „социална харта“, 
налагаща определен морал и практически правила на поведение, идващи 
най-вече от традицията, усилени и сакрализирани чрез свръхестествения 

1  даскалов, румен. Българска национална идентичност: начин на изграждане. – в: 
даскалов, румен. Между Изтока и Запада. Български културни дилеми. софия: лИк, 
1998, 65–115. по-ранна версия на тази студия в еленков, Иван и румен даскалов. Защо 
сме такива? Есета върху българската култура. софия: светлоструй, 1994, 27–48.
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и престижен ред на първоначалното2. всъщност най-вече ме интересува-
ше функцията на историческите митове да създават идентичност, в случая 
национална (при класическите митове – племенна)3. моето третиране на 
тези митове беше критично, що се отнася до истинността, но иначе сниз-
ходително, с признаване на полезната им социално сплотяваща функция, 
макар че отграничаването на „ние“ винаги предполага „те“, най-често в 
ролята на врагове. ако бях против нещо в митовете на идентичността, то 
беше именно възможността да демонизират другия, а също против мито-
логизирането в историческа наука (която тогава схващах твърде строго). 
а иначе бях най-вече против есенциализирането на националната иден-
тичност, т.е. представянето ѝ за нещо твърдо, извечно и непроменимо, 
изтъквайки на свой ред нейната конструираност, въобразеност (Бенедикт 
андерсън) и изменчивост, а оттук едно по-свободно и дори иронично тре-
тиране. в този ключ реферирах най-вече към антъни смит, чувствителен 
към ролята на митовете, а също на одухотворяването на природни места 
и на разни символи за изграждането на национални идентичности, раз-
глеждани от него като пластични и ковки, макар от не съвсем произволни 
материали.

по-нататък отново попаднах на проблема за мита по време на за-
ниманията ми с българска историография, отначало по възраждането, а 
после за времето от освобождението до края на социализма. едно, че в 
самите исторически съчинения се говореше за митове, друго, че самият 
аз исках да използвам понятието за мит в своите работи върху развитието 
на историческата наука у нас. що се отнася до първото, до края на социа-
лизма митове се споменаваха малко и рядко негативно, а по-скоро като 
идеализиране или героизиране, например „митът за дядо Иван“. като не-
гация тогава се предпочиташе изразът „погрешна (или остаряла) теза“, 
например тезата за предателството на буржоазията през възраждането. 
Интересен е случаят с мита за „тъмните векове“ (т.е. османската епоха до 
възраждането), който в специализираната литература се наричаше мит 

2  malinowski, Bronislaw. Magic, Science, and Religion and Other Essays, garden City, 
New York: Doubleday anchor Books, 1955, 93–148, esp. 101, 107–108, 117, 125, 144–146.

3  Близък до този смисъл на митологизирането, а именно като създаващо ге неа-
логия на нацията, формиращо идентичност и пораждащо общностна солидарност, откри-
вам у аретов, николай. Балкански идентичности в българската култура от модерната 
епоха (хIх–хх в.).  – във: Балкански идентичности в българската култура от мо-
дерната епоха (ХIХ–ХХ в.). софия: Институт за изследване на интеграцията и фондация 
„отворено общество“, 2001, 5–53.
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с идеята за неистина, може би под влияние на по-старите автори, докато 
от лаическата публика се приемаше за истина; впрочем, от друга гледна 
точка (за която по-нататък) тъкмо това го правеше мит. митът за златния 
век (на цар симеон) пък функционираше най-буквално с идеята за истина 
в историческите съчинения (и затова не се обозначаваше като мит). по-
падал съм на понятието мит (вече в негативен смисъл) във връзка с мо-
нархическия мит за цар Борис III и митологизирането на стамболов. едно 
целенасочено представяне на български политически митове от между-
военния период споменава: мита за пораженчеството на фронта (анало-
гично с германския мит за „нож в гърба“) и контрамита за войнишкото 
въстание, мита „ньой“ (т.е. за нещастна и „излъгана“ България), идеали-
зациите на селото (от Бзнс), мита за „болшевишката опасност“ (при ре-
жима на Цанков), мита за „кризата“ (в оправдание на стремежа към сил-
на власт), „заветите на възраждането“ (в оправдание на авторитарната 
държава), монархическия мит около цар Борис III, мита за хунорското 
начало (на „Българска орда“)4. митът през социалистическата епоха бе 
от по-специален интерес (с по-разгърнати разработки) за българските 
литератори, например „излюпването“ на ранната гръцка литература от 
елинската митология, при което тя все пак запазва връзка с митовете и 
поражда „вторични митове“5.

терминът мит (или митологема) навлезе мощно в историческите съ-
чинения при „пренаписването“ на историята след 1989  г., и то в рязко 
негативен и силно опростен смисъл най-вече на нещо невярно – неистина. 
сега всяка отхвърляна теза или постановка, но особено наложените от ко-
мунистическия режим, се обозначаваше като мит, като се започне с мита 
за българо-руската (съветската) дружба в разните ѝ проявления (сан-
стефано, девети септември), през митовете за фашизма и антифашистка-
та борба, до социалистическите митове за „вожда и учителя“ димитров, 
за „най-справедливото общество“ и „светлото бъдеще“ на комунизма и 
пр. да наречеш нещо „мит“ означава, разбира се, да заемеш рязко от-
рицателна позиция спрямо него, което особено импонираше в началните 
години на прехода. самото пренаписване на историята от нови ценностни 

4  поппетров, николай. политическите митове в България между двете световни 
войни. – История и обществознание, 1988, кн. 3, 3–13. тук обаче липсва дефиниция на 
политическия мит.

5  Богданов, Богдан. Мит и литература. софия: хемус, 1998 (второ преработе-
но издание, първото от 1985 г.), 31–54, особ. с. 31, 33, 38, 49, 53–54. авторът предлага 
определение и анализ на мита. 
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позиции се схващаше като демитологизиране (демистифициране) и уста-
новяване или възстановяване на историческата истина. в митоборческия 
и иконоборчески устрем една постановка – наричана често „мит“ – беше 
най-просто заменяна с противоположната, което предизвика недовол-
ството на някои (свързани с предходните тези) историци6. срещат се все 
пак и опити за рефлексия над понятието за исторически мит, където на 
преден план са значения като: преувеличаване, разкрасяване, героизира-
не, идеализиране и пр. на реални събития и действащи лица (при изрично 
отделяне от „лъжа“), като се отчита и определена потребност от това7. 
отделно има проучвания на начина на митологизиране и изграждане на 
култ към личности като цар Борис III, при подчертаване на ролята на офи-
циозната пропаганда8.

стигам до второто, т.е. как на свой ред започнах да употребявам 
понятието мит в историографски работи върху българската историческа 
наука (по-точно история на историографията), най-напред за възражда-
нето9. тук ми се искаше да кажа, че съм избягнал митоборческата мода, в 
смисъл на твърде безразборна и нерефлектирана употреба на понятието 
„мит“, водена най-вече от идеята за неистина, но не мога да го твърдя с 
ръка на сърцето. сигурно съм го употребявал и така, поне имплицитно. 
но твърде скоро започнах да изпитвам неудовлетвореност от подобна 
употреба и да се замислям какво по-точно и какво друго би трябвало да 
разбираме под мит. понеже, ако ще обозначаваме просто нещо невярно, 
защо не го кажем направо – неистинно твърдение. тук отново се налага 
да призная нещо неудобно за себе си: вместо да се обърна към литература 
по въпроса, както направих със закъснение, започнах мъчително и са-
мобитно да се домогвам до убедително за мен решение. наистина не без 
фонови знания и смислови връзки. по-надолу ще ви помъча с въпросите, 
с които се борих, преди да цитирам някои авторитетни автори.

6  димитров, Илчо. за нов прочит на историята или за нови изследвания. във: 
димитров, Илчо. Тревоги… Упования…, софия: Университетско издателство „св. 
климент охридски“, 2005, 184–198.

7  например пантев, андрей. степени на митологизация. – в: Предци и предте-
чи. Митове и утопии на Балканите. Благоевград, международен университетски семи-
нар за балканистични проучвания и специализации при юзУ „неофит рилски“, 1997, 
301–310.

8  лалков, милчо. Цар Борис III, крал александър карагеоргевич – две реално-
сти, два мита. – във: Предци и предтечи…, 311–325. 

9  даскалов, румен. Как се мисли Българското възраждане. софия: лИк, 2002.
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едно силно и явно неудобство идваше от противопоставянето мит–
историческа истина. въпросът е, че макар историческият мит да може да 
е изцяло фалшив, в повечето случаи той не е чиста неистина или лъжа, а 
съдържа истинни елементи в смисъл на нещо действително случило се; 
„фактите“ може да са дори изцяло достоверни. например в митовете за 
предци и „златни векове“ все пак се съдържа определена истина. роля-
та на русия за българите невинаги е била благотворна („братска“), но 
невинаги е била и отрицателна и пагубна. Изобщо митът рядко е пълна 
фалшификация, а най-често едностранчиво и селективно представяне на 
нещата. оттук и демитологизацията няма особен смисъл, ако под това 
разбираме замяната на мита с противоположно твърдение, дори ако то е 
по-адекватно разбиране на нещата. „тъмните векове“ не могат да станат 
просто „светли“, дори да сме сигурни, че размириците и несигурността на 
късното средновековие на Балканите са били заменени от относителен 
мир и ред под pax ottomana. долавяйки това, защитниците на даден мит 
се опитват да дискредитират противниците си, като им приписват обра-
тни на своите и също толкова резки твърдения. а тъкмо по този пример 
се вижда и ролята на ценностната гледна точка отвъд фактите, доколкото 
за национализма дори добруването под чужда власт не може да бъде доб-
руване. 

може наистина да се каже, че дори ако не си измисля факти, митът 
представя едностранчиво определени факти, а освен това ги изважда от 
контекста и ги „абсолютизира“. Че за мита е характерно опростителско 
схващане на нещата, представянето им в черно-бяло без нюанси – свят на 
свои и врагове – изпускането на неудобни и пречещи факти, липса на усе-
щане за сложност, обстоятелства и контекст. И, разбира се, че тук липсва 
всякакво съзнание за собствената гледна точка и ценностна позиция. така 
дори вярното става невярно, във всеки случай подвеждащо заблуждаване, 
толкова по-ефективно, колкото повече истинни факти съдържа. напри-
мер санстефанският предварителен договор, превърнал се в блян за ве-
лика България, е мит в смисъл, че смята за реалност несъществуваща дър-
жава с граници по едно обречено примирие, а също, че обслужва мита за 
русия (премълчавайки нейните споразумения с австро-Унгария и вели-
кобритания). обясненията на поражението в междусъюзническата война 
със „съюзниците-разбойници“, с русия и с „нож в гърба“ (владайското 
въстание, а аналогичен мит има в немската история) са мит, доколкото 
отказват да видят вината и на българските управляващи и обществено 
мнение и отделно от това натоварват русия с прекомерни и неправомерни 
очаквания.
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но каквото и да се каже в тази насока, подобно понятие за мита като 
полу-истина, полу-лъжа си остава твърде слабо и неудовлетворително, 
особено и тъкмо ако сме настроени критично и демитологизиращо. още 
по-сложни и размити стават нещата, ако проблематизираме истината в 
историографията. И колкото повече релативизираме понятието за истина 
и обективност (в което тук не мога да навляза), толкова по-слаби стават 
възраженията ни срещу мита. Цялото писане на история започва да ни се 
вижда като мит. за нуждите на една критична и претендираща за научност 
историография, мотивирана от просвещението, това решително не става. 
а българският контекст е такъв поне по идеология.

все по-важно в понятието за исторически мит и по-общо за мито-
логизиране на историческото познание ми се струваше друго – зло/упо-
требата му от определени сили за актуални политически цели. макар за-
ложен в миналото, митът всъщност се прицелва в настоящето и желае 
да въздейства върху него чрез мобилизация на маси, винаги в полза на 
актуални сили и интереси. в този смисъл митовете дори за най-далечно 
минало са ярко презентистки. например митовете на прабългаризма днес, 
освен че създават идентичност, се стремят да ни отдалечат от русия, така 
както „славянският мит“ преди ни свързваше с русия и съветския съюз. 
митовете могат да служат на разни цели – „добри“ или „лоши“, според 
ценностите и разбиранията: национални (идентичностни) и националис-
тични (против външни и вътрешни врагове), комунистически, но и либе-
рално граждански. Има както леви, така и десни митове. И още – мито-
вете (подобно на идеологиите) понякога легитимират настоящия ред, но 
понякога го атакуват с цел промяна. в този смисъл може да се говори за 
„политика на мита“. Именно този призивен, енергизиращ смисъл на мита 
изтъква Жорж сорел, и то в напълно утвърдителен смисъл – в стреме-
жа към масова политическа мобилизация. такава призивност в годините 
между двете световни войни са имали някои десни и фашистки митове, а 
след втората световна война – леви комунистически митове.

подобно разбиране за мита и процесите на митологизиране на ми-
налото доминира в историографската ми работа за Българското възраж-
дане. там се интересувах от митологизирането на личности и процеси 
от възраждането, особено националните герои и усилията за национално 
обособяване и освобождение. при това личностите и процесите от въз-
раждането като цяло са били залог на символни борби и са апроприирани 
от разни сили. според своите цели и идеали тези сили са предпочитали 
едни или други личности и направления, като са създавали определени 
йерархии. нека мимоходом отбележа в тази връзка едно разбиране при 
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емил дюркем и марсел мос за мита като класификационен механизъм 
(кодиране на таксономии)10. обществено-политическите сили са форми-
рали и цялото възраждане по свой „образ и подобие“, при което откроих 
три образа (или „прочита“): заострено националистичния от 30-те години, 
либерално-демократичния и революционно-комунистическия. тези мито-
логизирани образи са били ангажирани в символни борби, докато след по-
бедата си комунистите налагат задълго своята революционистка версия, 
подложена с течение на времето на корекции и ревизии в национален дух. 
Успоредно с това цялото познание за възраждането функционира от на-
ционална гледна точка като исторически мит, а именно да създава нацио-
нална идентичност и чувство за национална принадлежност посредством 
вълнуващ и възпитателен исторически разказ за „своите“ и „враговете“, 
а също чрез парадигмални примери и образци на геройство и доблест, все 
в полза на нацията.

най-ярък и мащабен пример за националистична мобилизация на 
българското население посредством исторически митове от османска-
та епоха бе предприетата от комунистическите власти в края на режима 
„възродителна“ (едновременно асимилационна и изселническа) кампания 
против турското малцинство у нас. тук исторически митове и в частност 
този за турското „робство“ и насилствената ислямизация се политизират 
директно в смисъл, че се използват като политическа обосновка на вла-
стови действия и търсене на обществена подкрепа.

Исторически митове с ярка политическа мотивация изобилстват в 
българската историография за времето след освобождението, с което се 
занимавам в последната си книга11. тук те произтичат най-вече от нужди-
те за легитимация на комунистическия режим, в частност като прогресив-
на работническа власт („диктатура на пролетариата“), като възникнал в 
героична борба срещу ненавистния фашизъм, като създател на „най-спра-
ведливото общество“ по модела на съветския съюз и с неговата „братска 
помощ“, както и с обещанието за „светло бъдеще“ (един насочен към бъ-
дещето мит). комунистическото митологизиране обявява стария режим 
за фашистки, преувеличава силата на партизанската съпротива, тълкува 
идването си на власт на 9 септември 1944 г. като резултат от „всенародно 
въстание“, а установяването на съветското влияние като „второ освобож-
дение“, специалното отношение към съветския съюз като „вечна и не-

10  Durkheim, emile and marcel mauss. Primitive Classifications, Chicago: Chicago 
university Press, 1963, 77–78 (френският оригинал от 1901–02 г.).

11  даскалов, румен. От Стамболов до Живков. Големите спорове за новата 
българска история. софия: гутенберг, 2009.
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рушима“ дружба, създава култ към георги димитров и подема големите 
леви митове за най-прогресивното (и справедливо) комунистическо об-
щество и „светлото бъдеще“. в добавка режимът разширява социалната 
си база чрез митологизиран съюз на работниците със селяните и „едино-
действие“ на Бкп с Бзнс, впоследствие се представя като „общонародна 
държава“. тези митове, разгърнати в официозни идеологизирани разкази, 
биха могли да се нарекат и „идеологеми“, поддържащи господстващия 
ред. в тази връзка може да се цитира един влиятелен автор, който опреде-
ля мита като „идеология в наративна форма“12.

И все пак чувствах, че някак не мога да избегна проблема за истина-
та. още повече, че митовете упорито искат да минат за истини, по-точно 
казано, поддържащите ги вярват силно в тяхната истинност. всъщност 
истината на мита е истина от друг, по-висш ред, недопускаща съмнение 
и критичност – сакрална Истина. сакрализацията на разказа, приемането 
му за нещо свещено и ненакърнимо е може би основната характеристика 
на мита. в представата ми за исторически мит сакрализацията присъст-
ваше отрано, но стоеше някак в периферията на изтъкнатата политиче-
ска инструментализация, макар че връзката между двете би трябвало да е 
очевидна: понеже митът е сакрален, той може да бъде употребен полити-
чески и да мобилизира маси. трябваше да се случи спорът около проекта 
за Батак през 2007 г. и да се сблъскам с яростната реакция срещу опита за 
друг подход към клането от 1876 г., за да си дам ясна сметка за значението 
на сакрализацията и нейната политически действена сила. в случая с Ба-
так опитът за друг подход се схвана като ни повече, ни по-малко отричане 
на „българския холокост“, и то въпреки че никой не отричаше клането, а 
ставаше дума за последвалото му моделиране в живописта, литературата 
и историографията.

поддържащите даден мит отказват да влязат в каквато и да било ра-
ционална дискусия относно своите твърдения, например за неща като 
други релевантни факти, общ контекст, гледна точка (перспектива) и 
дори  – и особено  – за историческите източници и свидетелства. всяко 
разномислие, всеки начин да се виждат нещата иначе се отхвърлят като 
светотатствени, кощунствени. в подобна напрегнато емоционална обста-
новка спокойната научна дискусия и размяната на аргументи са предва-
рително изключени. тъкмо това сакрално отношение към разказа, а не 
неизбежно селективният характер на фактите или тяхната емпирична ис-
тинност е фундаменталното за мита, а то е и ненаучното и антинаучното 

12  lincoln, Bruce. Theorizing Myth. Narrative, Ideology, and Schоlarship, Chicago 
and london: university of Chicago Press, 1999, р. хII, 207.
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в него. затова борбата с политически вирулентни митове се превръща в 
гражданско ангажиране и се води не толкова на научна, колкото на цен-
ностна основа.

Именно сакрализацията, т.е. придаването на извънреден авторитет, 
е сърцевина на определението за мита у един от неговите изявени съвре-
менни изследователи – Брус линкълн. този автор отхвърля различава-
нето на разказите (наративите) според съдържанието, в частност според 
съдържащата се в тях истинност, и предлага таксономия въз основа на 
претенциите на техните разказвачи и на начина, по който тези претенции 
се възприемат от публиката. според тези критерии той различава басня, 
легенда, история и мит. Баснята нито претендира за истинност, нито се 
възприема като истина, а като чиста фикция. легендата претендира в раз-
лична степен да представя точни описания на минали събития, но няма 
убедителност пред своята първична публика. Историята пък претендира 
за истинност и има убедителност за публиката. най-сетне митът е особе-
на категория разказ, който притежава както убедителност, така и автори-
тет. неговият авторитет идва от претенцията не просто за истина (или от 
емпиричната истинност в него), а за парадигмална истина, по което той 
напомня извикване на духовете на предците и революционните лозунги и 
като тях служи за мобилизиране на социални групи13. за истината на мита 
не се пита, (за вярващите) тя е извън съмнение.

ясно е, че митът е мит дотогава, докато безрезервно и безкритично 
се вярва в него, във всеки случай, докато има вярваща в него публика. 
когато загуби доверие, той престава да бъде мит и става нещо друго. в 
горната терминология поддържащите комунистическата власт митове са 
били както митове, т.е. свещени истини за вярващите в тях, така и исто-
рия и легенда с повече или по-малко доверие в разказваното, а накрая 
се превърнаха в басни, на които почти никой не вярваше, включително 
разпространяващите ги. другите споменати митове също не са нещо за-
винаги дадено, а имат определена среда и трайност. все в този план на 
разказвач–публика, излъчване–рецепция е важно да се различават създа-
ващи и поддържащи мита сили, обществено-политически контекст като 
негова хранителна среда, както и рецепционните нагласи на публиката.

13  lincoln, Bruce. Discourse and the Construction of Society. Comparative Studies of 
Myth, Ritual, and Classification, New York – Oxford: Oxford university Press, 1989, 24–25. 
авторът се позовава на малиновски, а също на дефиницията на клифърд гиърц, който 
разглежда мита като едновременно „модел на“ и „модел за“ реалност та. вж. geertz, Clif-
ford. The Interpretation of Cultures, New York: Basic Books, 1980, 93–94.
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към митовете съвсем невинаги и задължително се подхожда с деми-
тологизиращо намерение и подходът към тях може да бъде дори утвърж-
даващ, разбира се, при позитивна употреба на понятието „мит“. пример 
за автентично сакрализиране в българската историография и в общест-
вените представи е извайването на образа на левски. николай генчев, 
допринесъл в особено голяма степен за създаването на култ към левски 
по време на социализма и за издигането му на върха на националния 
пантеон (при противопоставяне на Ботев), говори в този случай за „ка-
нонизиране“ на левски в народната памет (понятието мит може би му се 
струва твърде негативно)14. той различава и други модуси на извайване 
на образа на левски, на които гледа негативно, а именно: дребнобуржо-
азно сантиментализиране, превръщането му в знаме на разни политиче-
ски сили и официализирането му от властите. всъщност митологизира-
нето на левски от самия генчев беше в опозиция на властта – да пока-
же как идеите на този поставен най-високо българин се различават от 
социализма. в новата си книга мария тодорова разглежда създаването 
на мита за левски (вече назован мит), имайки предвид неговата посмърт-
на по-стара и особено най-нова сакрализация, взела и буквална форма 
с обявяването му за светец от Църквата15. авторката разглежда споро-
вете около гроба на левски от последните десетилетия на социализма 
по т.нар. жив архив от журналистически и научни писания и официални 
преписки. нейното собствено отношение към „мита левски“ е опреде-
лено позитивно, а негативно само към някои от митологизаторите, но 
остава да се види как ще се приеме самата употреба на понятието мит и 
навлизането в проблематиката на „конструирането на героизма“ (макар 
и без деконструкция)16.

Изглежда, по-безболезнено у нас се оказва отглаголното съществи-
телно „митологизиране“, което насочва вниманието към ефекта от по-
следващия (историографски и обществен) процес, вместо понятието мит, 

14  генчев, николай. Васил Левски. софия: военно издателство, 1987, 129–218, 
160–189.

15  Todorova, maria. Bones of Contention: The Living Archive of Vasil Levski and the 
Making of Bulgaria’s National Hero, Budapest/New York: Ceu Press, 2008. Бълг. изд. тодо-
рова, мария. Живият аpxив на Bасил Левски и създаванетo на един нациoнален геpoй. 
софия: парадигма 2009.

16  едно от възраженията срещу моята работа за Българското възраждане (по 
смисъл) бе в непочтително (пародиращо, „дегероизиращо“) третиране на националните 
герои, доколкото се занимавам не с геройството им, а с последвалото героизиране. вж. 
тодев, Илия. в търсене на нови измерения: посттоталитарни проблеми в иконографията 
на българските национал-революционери. – Исторически преглед, г. 62, 2006, кн. 3–4.
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в което веднага се вижда отричане на свещената истина на събитието или 
личността. отглаголното понятие маркира по подходящ начин и посто-
янно протичащите в писането на история процеси на митологизиране и 
демитологизиране.

митове ли са всички споменати по-горе примери? в смисъла на оп-
ределящите белези като санктифициране, извеждане от исторически кон-
текст и актуална политическа употреба – вероятно да, по едно или друго 
време. но нека припомним и най-простото, изпускано предвид тъкмо по-
неже е толкова просто, а именно, че за да има мит, трябва да има разказ 
(наратив), а не само твърдение или теза. едно явно преднамерено и иска-
що да мине за абсолютна истина твърдение би било идеологема, част от 
промислена идеология, а не мит. И друго, разказът не бива да назовава 
правилното ясно и експлицитно – тогава би бил идеология, – а трябва да 
го съдържа в скрит „кодифициран“ вид и да го показва. това не е алего-
рия, в смисъл че се казва едно с цел да се подразбира друго, а е залагане 
на Истината в образцови действия, чиито послания са на „подсъзнател-
но“ ниво. като се има предвид това, може би ще трябва да се откажем от 
употребата на понятието мит за някои експлицитни „тези“, например на 
комунистическата историография, които са по-скоро идеологически по-
ложения (идеологеми). самото понятие за мит в съвременната, все пак ре-
флексивна и рационализираща историография, вероятно е една метафо-
ра – уподобяване с автентичния мит17. но дори като повече или по-малко 
метафорично, то изглежда необходимо. още повече, че немалко историци 
виждат задачата си именно в създаване на митове.

ако понятието за мит днес все пак има най-вече негативно, пейора-
тивно значение на примитивни, ирационални и фиктивни репрезентации 
на реалността, колективна грешка и самозаблуда, то това стои, разбира 
се, в традицията на просвещението и научния рационализъм и в частност 
на позитивистката научност от края на хIх в. но разбирането за мита 
невинаги е било негативно. от древна гърция до днес то е претърпя-
ло няколко обрата на деградиране (при прехода от „мит“ към „логос“ в 

17  в тази посока върви различаването между „първичен мит“ и „вторичен мит“ 
в смисъл на митологизиране в литературата, изкуството, философията, науката. като 
навлиза в тези проблеми по повод връзката на ранната гръцка литература с елинската ми-
тология, Богдан Богданов различава вторичния мит от първичния освен по писмената (а 
не устна) форма, също по вече рационализираната и критична среда, където митът може 
да бъде анализиран и демитологизиран; самият вторичен мит в литературата се разбира 
като привнасящ „смислово унифициране“ и предварително фиксирани значения и тълку-
вания. – Богданов, Мит и литература, с. 38, 53–54. понятието „вторична митология“ е 
заето от дьяконов, Мифология древнего мира. москва, 1977 (въведението). 
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класическа гърция, после просвещението) и ревалоризиране (през рене-
санса, в края на хVIII и хIх в. – романтизма и национализма) и тъкмо 
днес се прави нов опит, ако не за реабилитирането му от постмодерни 
позиции, то във всеки случай за размиване на границите между мит и 
научна история.

накрая може да се постави по-общо и „принципно“ въпросът за от-
ношението между мит и научно-историческо познание. неизбежно ли 
е митологизирането при писането на история? как да се борим срещу 
митовете в историографията? трябва ли изобщо? И най-фундаментално: 
толкова различни и несъвместими ли са мит и социална наука?

позицията по тези въпроси може да е различна. типично за критично 
настроените историци е рязкото разделяне между мит и научна история и 
отхвърлянето на мита от просвещенски позиции. обратно, джозеф мали 
препоръчва историците да признаят митовете като важни и ценни за ис-
торията и да ги включат в една концепция за (писане на) история, нари-
чана от него „митистория“18. под „критично признаване на мита“ този 
автор разбира редица неща: осъзнаване от историците на митическите 
(и ирационални) сили и принуди на историческите действия и в човеш-
кия живот изобщо, въздействието на вярваното и въобразеното върху 
реалността – „идеореална (ideareal) история“, по-нататък признаване на 
позитивна роля на митовете за формиране на колективни спомени и ин-
дивидуална и общностна идентичност. авторът настоява всичко това да 
се включи в методите (като „митичен метод“) и обяснителните модели на 
историографията, които да са херменевтични и да питат не дали истори-
ческите митове на народите са верни, а какво означават, вместо да дават 
позитивистични обяснения в термините на биологията, икономиката или 
обществените функции19. лично за мен остава неразбираем патосът на 
тази работа, доколкото съвременната историческа наука не се отказва от 
търсещи смисъла херменевтични методи, нито от изследване на митовете, 
което не означава, че трябва сама да създава митове или да не разграни-

18  mali, Joseph. Mythistory. The Making of a Modern Historiography, Chicago and 
london: The university of Chicago Press, 2003, р хII, 8, 12, 286–287, 293.

19  пак там, хI–хII, 1-4, 18, 21–24, 27. авторът предлага генеалогия на митисто-
рията, започваща с херодот през инициатора на „митичния обрат“ в модерните социални 
науки джанбатиста вико („новата наука“) до съвременни историци като ернст канто-
ровиц (и валтер Бенямин). митисторията е противопоставена на позитивитския научен 
модел на история, който има за предходник тукидид, минава през ранке и преобладава в 
съвременността.
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чава митове от историография (ако това е смисълът на „митисторията“). 
факторите в историята може да са ирационални, но методите по дефини-
ция са рационални.

споменатият Брус линкълн признава неизбежно идеологическия 
(и митологически) момент в научните трудове, в които като във всеки 
наратив се проявява интерес, перспективистичност и частичност. оба-
че той смята, че това не е единственото и главното в тях, а главното е 
критичността, рефлексивността и възможността за контрол от други ком-
петентни изследователи чрез проверка на данни, споделени теоретични 
принципи, общи методи и пр. в този смисъл той предизвикателно нарича 
научните трудове „мит с бележки под линия“, които именно са символ на 
качествата на научността20. лично на мен подобно разбиране за отноше-
нието между мит и история ми се вижда особено симпатично.

според постмодерно релаксираната и малко ексцентрична позиция 
на мишел дьо серто писането на история изобщо е един мит, нашият мит, 
последен в условията на повсеместна рационализация на живота. това 
трябва да се разбира във фундаментален смисъл, отнасящ се за писането 
на история като такова (не за конкретни митове), чрез което обществото 
поставя сегашното време и себе си в отношение към произхода и разказ-
ва своята собствена приказка (story) във формата на история (history). 
освен това и също така митологично историческият дискурс експлицира 
социалната идентичност, като я диференцира от предходен период и от 
други общества. И още, дискурсът за миналото е дискурс за мъртвите и 
характерното е, че чрез историята обществото общува със себе си опо-
средствано от референцията към отсъстващ (изгубен) обект – миналото, 
мъртвите. така историята се превръща в мит на езика и комуникацията. 
най-сетне, въпреки че историографският дискурс вече не се разбира като 
проява на световния дух (Weltgeist), все пак подобно на мит той претен-
дира да отваря във всекидневието цезура за Истината21.

накрая моята собствена позиция. по формация и нагласа тя е кри-
тична. епистемологически – неудобно разкрачена между мито-критичния 
дискурс на просвещението и постмодерните релативизации, между пози-
тивистичната вяра в научна историография и осъзнаването на неизбежно 
идеологизиращия (и митологизиращ) момент в социалното познание. но 
не мисля, че историкът трябва съзнателно да създава и разпространява 

20  lincoln, Theorizing Myth…, 207–211.
21  Certeau, michel de. The Writing of History. Translated by Tom Conley, New York: 

Columbia university Press, 1988 (l’ecriture de l’histoire. editions gallimard, 1975), p. 21, 
44–46.
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митове, а по-скоро да противостои, когато ги разпознава. това теоретич-
но. а на практика според собствените ценностни разбирания и житейски 
опит съм снизходителен към някои исторически митове, силно критичен 
към други и ироничен към трети.
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метафора, епохи и митологии 
в понятието Възраждане

алБена Хранова

в този текст ще се опитам да коментирам отношенията между метафорич-
ното и строго понятийното в термина „възраждане“; отношения, които и 
досега подриват способността на термина да се превърне в еднозначно 
понятие за историческата наука поради променящия се живот на мета-
фората вътре в самия него, която и до днес компрометира способността 
му да бъде (по веберовски) чист и рационален концепт. с други думи, ще 
разсъждавам неособено системно как живата метафора в термина работи 
срещу понятието в същия този термин. в тази връзка ще разгледам на-
кратко три версии на работата на метафората в понятието „възраждане“ 
с оглед на способността му да структурира и формулира една българска 
„епоха“ и най-вече началото на тази епоха: 1) началото на Възраждането 
като откровена калка на „ренесанс“ и последиците от това; 2) началото 
на Възраждането като формулирано чрез неговото означено, а не чрез 
наличието на термина, който го назовава (райнхарт козелек би казал, че 
това е ономасиологичната версия на понятието, а в нашия случай това 
е марин-дриновата версия за паисий, който сам не знае думата „въз-
раждане“ като начало на Българското възраждане), и 3) началото на Въз-
раждането като формулирано чрез появата на неговия термин (райнхарт 
козелек би казал, че това е семасиологичната версия на понятието, а в 
нашия случай това е казусът юрий венелин). сега бихме казали, че и 
трите версии са ясно митологични, но митологични по различен начин и в 
различен смисъл. 

метафоричното на въз-раждане всъщност задава цикличност на 
модела още от архаичните му корени (вегетативния мит, природните ци-
кли), докато понятийното на същия термин се насочва към мисленето за 
него като за епоха и съответно се опитва да му придаде еднозначна те-
леологична легитимност и твърди темпорални граници. в този смисъл 
фундаменталната битка между цикъла и линията винаги се провежда в 
метафората-понятие. а пък самата метафора-понятие, отнесена вече не 
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към природни явления, а към културно-исторически дадености – както ни 
казва ян асман, – всъщност се е случила много рано в човешката исто-
рия, смайващо рано:

нови начала, възраждания, реставрации се проявяват винаги под 
формата на завръщане към миналото. като се стремят да открият бъдеще-
то, да го създадат, да го реконструират, те откриват миналото. можем да 
илюстрираме това с пример от най-ранния „ренесанс“, познат в историята 
на човечеството: „неошумерското“ програматично завръщане на епохата 
на Ур III към шумерската традиция след акадската междинна епоха на 
саргонидските царе. за египтолога естествено малко по-късното време на 
средното царство е по-близко, още повече, че то е и по-съществено, за-
щото то самото определя себе си като „ренесанс“. програматичното име, 
което си дава основателят на хII династия, аменемхат I, формулирайки 
един вид програма за управление – whm mswt, „повторител на раждания-
та“, – не означава нищо по-различно от „ренесанс“1. 

У нас тази цикличност се вижда в междувоенния и преди всичко де-
сен в политическо отношение дебат на тема „може ли да има ново възраж-
дане“, т.е. може ли възраждането да се повтори, да циклизира; но и много 
преди това, а и много след това. от нашата „лингвистична“ гледна точка 
този разказ изглежда като буквализация на калката, при което „възраж-
дане“ се превръща в прост синоним на „ренесанс“ и се стреми или към 
очертаването му в параметрите на един преди всичко културен преврат 
без особено ясно изразени политико-исторически импликации (моделът 
на Иван Шишманов), или към темпоралното си съвпадане с него чрез из-
тегляне на началото му все по-назад в историческото време (моделните 
версии на христо гандев преди 1944 г.).

междувоенното дясно у нас по презумпция се поддава на цикличната 
тяга на метафората, защото търси националната идентичност по прин-
цип и повторението на възраждането в частност в „племето“, „кръвта“, 
„природата“, „духа“, „земята“ и т.н. – все не-телеологично конструирани 
концепти. да го кажем със следното обобщение:

„първично предопределеното“… „виталното“, „племенното“, „кръв-
та“, „земята“ стават дистанцирания по отношение на „индивидуалността“, 
„обществения договор“, „институционното“, „рационалното“ като въз-
можни либерални означения на българската идентичност в съвремието.

1  асман, ян. Културната памет. Писменост, памет и политическа идентич-
ност в ранните високоразвити култури. превод ана димова. с: „планета 3“, 3031.
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търсенето на „същинска“, „друга“, „нова“ идентичност ражда опи-
тите за поставянето на „българското“ в размисъла за нацията като 
„нова общност“, преодоляваща атомизираното, разпаднало се българско 
„цяло“, ражда очакванията за „ново национално възраждане“ и него  – 
възвръщането на българската култура, преживяла гибелни изкушения във 
„формите на националния дух“… активистка идеология, сплавяща в едно 
„събуждането“ на националната митология; още е призив за овладяване 
на настоящето и преодоляването му чрез „формите на националния дух“, 
и накрая е посока за българското бъдеще, утопична визия…2. 

 
в нашите условия цикличното на метафората и телеологичното на-

мерение, което води понятието, се сработват в десните версии поне по 
два начина. първото е циклите във „въз-раждане“ да се изпълват един 
след друг, да се движат в телеологично „зацикляне“. най-ясно тази вер-
сия през междувоенния период се проявява в радикално дясната разлика, 
която найден Шейтанов прави между „предосвободително“ и „цялостно“ 
възраждане. критикувайки тогавашните дебатиращи за тяхното „частич-
но“ разбиране на възраждането, Шейтанов пише:

И нова германия, която биде като нас нещастна в световната война, 
прогласи лозунга за възраждане… в германия, за да издигнат духа на 
народа, съкрушен от войната, прогласиха връщане не към епохата на на-
полеона, когато стана немското освобождение, нито към Бисмарка, който 
извърши в средата на миналия век националното обединение на герман-
ския народ. не. отиде се много по-далеч. прогласи се култът на древна, 
езическа германия… лозунгът гласеше и гласи: „назад към бог одина!“, 
„към валхала!“, „към чисто германска раса!“…

… „възраждане!“ значи за южните ни съседи не „връщане“ към епо-
хата на освобождението им, а към средните векове, главно към езическа, 
древна елада… за всеки случай и в румъния лозунгът на възраждане не 
значи връщане към епохата на освобождението ѝ, а отива много по-да-
леч – към древното, езическо време на римляните… „възраждане!“ съ-
ществува и в малката албания – и то класично, цялостно. на днешната 
албанска младеж се внушава, че кралят… е потомец на древния ахил и 
дори на александра велики… 

… А какво става у нас сега? (к.а. – н. Ш.) И ние имаме лозунг за 
възраждане, ала само до епохата на предосвобожденското ни. лозунг за 

2  еленков, Иван. Родно и дясно. Принос към историята на несбъднатия „де сен 
проект“ в България от времето между двете световни войни. с: лИк, 1998, 124–
125).
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частично възраждане. дали не е време и у нас да се прогласи лозунгът за 
цялостно възраждане?…

това ще означава, накратко речено, следното: към зова „назад към 
предосвободителната ни епоха!“ ще се прибави и повикът: „назад към 
симеона!“, „към кирила и методия!“, „към Богомила!“, „към Бояна 
магесника!“, „назад към омуртага!“. с други думи, ще се зове за средно-
вековно възраждане. ала тук всъщност ние ще искаме да трошим отво-
рени врата. отдавна още паисий възкреси средновековното ни минало…

а понеже ние, българите, както италианците, обитаваме земя с кла-
сично минало – тая на старите траки, – то от нас трябва да започне такова 
едно възраждане… Славянобългарското да се продължи или допълни с 
трако-балканското (к.а. – н. Ш.). към лозунга за средновековното ни 
възраждане ще се прибави зовът: „назад към древнобалканското!“, „към 
старотракийското!“, „към орфея, диониса и пр.!“ да се създаде тракизъм 
като културно-обновителна посока…3. 

втората дясна версия се концентрира, така да се каже, само върху 
първото превъртане на цикличното в метафората така, че то да може да 
съвпадне безпроблемно с телеологичността на понятието. на повика към 
„ново възраждане“ е посветена една почти тематична книжка на сп. „отец 
паисий“4 със статията „дух и завети на възраждането“ на п. мутафчиев 
и текстове на с. казанджиев, Ив. кепов, г. константинов, м. арнаудов. 
въпросът продължава и в полемиката на мутафчиев с д. михалчев, кой-
то на въпроса „може ли днешна България да се върне към духа на нашето 
възраждане“, е отговорил с решително „не“. петър мутафчиев обвинява 
михалчев в марксизъм и смята, че повече възраждания са възможни, как-
то например италианските, които според него са две – едното е ренесанс, 
а другото – времето на мацини и гарибалди5. още през 30-те години на 
хх в. и левите (най-вече георги Бакалов) също използват способност-
та на възраждането евентуално да се повтаря и умножава, но на тях им 
трябва не мутафчиевата „духовна революция“, а съвсем буквалната ре-
волюция, априлското въстание като пример за една следваща социално-
класова революция (тази тенденция впрочем започва още от 1886 г., от 

3  „предосвободително или цялостно възраждане“ (1937). – във: Шейтанов, н. Бал-
кано-българският титанизъм. съст. е. лазарова, с: „захарий стоянов“, 2006, 393–398).

4  Отец Паисий, VII годишнина, 1934, № 10.
5 мутафчиев, петър. днешна България и духът на нашето възраждане. Просве-

та, год. V, юни 1940, кн. 10, 1169–1181. сигурно най-отчетливата късна версия на кул-
турния порив към цикличност у нас е „митът за одисей“ на тончо Жечев (1985), където 
една глава е наречена „Жажда за повторения“ (Жечев, т. Митът за Одисей. с: „Българ-
ски писател“, 1985, 40–51).



51

I .  м И Т о В Е ,  П о Н я Т И я  И  Р Е К о Н С Т Р у К Ц И И  Н А  м И Н А Л о Т о

„нашите апостоли“ на д. Благоев); затова и битката им е за вкарването 
на априлското въстание във възраждането. така левият модел отхвърля 
цикличността изцяло за сметка на телеологичността на повторите, най-
ясно изразени в доктрината за „перманентна революция“.

академичното „дясно“ след 1878 г. (и особено в междувоенния пе-
риод) развива поне две версии за края на възраждането. първата от тях е 
свързана преди всичко с авторитета на Иван Шишманов, който твърди, че 
разрешаването на Черковния въпрос е и край на възраждането:

но ако началата на нашето духовно възраждане са днес установени 
и годината 1762 като начална дата в тоя процес общо приета, не е тъй с 
не по-малко важния в научно отношение въпрос: кога приблизително се 
завършва (к.а. – И. Ш.) епохата на възраждането и следователно, колко 
време трая тая епоха. тук не са били изказвани досега дори догадки.

нашето мнение е, като вземем в съображение, че началната и глав-
на цел на нашия ренесанс бе още според паисия духовно-религиозната 
еманципация на българския народ, че тая епоха се завършва с тържест-
веното прогласяване на автономната българска черква в Цариград, на 
28 февруарий 1870. Искаме ли обаче да бъдем още по-точни, трябва да 
прогласим за горна граница на нашето духовно възраждане собстве-
но оня паметен ден, когато народът, събран в своя храм в Цариград, 
четире години след хатихумаюна (Великден, 3 Априлий 1860) забрани 
на Илариона Макариополски да поменува в молитвословието името на 
гръцкия патриарх… след 1860 народът се упъти към една нова цел: свое-
то политическо освобождение.

… на края на тая епоха… се роди Иван Вазов, който не може да се 
нарече вече мъж на възраждането, а е представител на по-модерни идеи, 
каквито са и Любен Каравелов, и Христо Ботйов, и Дринов, и в. Друмев, 
и Бончев, и Жинзифов и др.6 

И така, Шишманов дели „духовно възраждане“ от „политическо ос-
вобождение“ – без да подценява второто, той просто го мисли като нещо 
различно от първото. тази разлика е напълно обяснима – за тогава тък-
мо разрешаването на Черковния въпрос прави победоносната, успешната 
версия на възраждането, включително и в държавно-политическо отно-
шение. Учредяването на екзархийските граници на България всъщност 
е единствената предварително и действително сбъднала се (между 1871 
и 1878 г.) санстефанска карта. затова и тъкмо Черковният въпрос (а не 

6  Шишманов, Иван. Увод в историята на българското възраждане. – във: Бълга-
рия 1000 години. 927–1927. кн. I. Издание на министерството на народното просвеще-
ние. с: държавна печатница, с. 281, 283.
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априлското въстание) предоставя болезнено-копнежния за междувоен-
ния период образ на единната и обединена България. ето как го казва 
друг академичен историк, петър ников:

Идеята за свободна българска църква се явява преди освобождени-
ето като най-палящата обществена проблема, която притегля всеобщото 
внимание на българския народ, съсредоточава целия негов устрем и енер-
гия. тоя общонароден български въпрос обгръща в себе си максимални 
народни стремежи и постижения. осъществяването на тая идея даде, на-
истина, на българския народ първите най-големи придобивки след петве-
ковното робство и забвение: официалното признание за неговото нацио-
нално съществуване, националното му обединение в неговите етнограф-
ски граници, и една вътрешна автономия…

… движението за църква е в действителност големия дял от българ-
ското възраждане…7. 

от тези думи се вижда и че бъдещата реторика около канонизирането 
на априлското въстание като „най-висок връх“ на възраждането после-
дователно ще се стреми към формулирането на „общонародния характер“ 
на въстанието, просто да премести тази свръхважна черта на възраж-
дането – неговата „общонародност“ – от Черковния въпрос към април-
ското въстание. по това време обаче тази характеристика стои само за 
Черковния въпрос – и съответно априлското въстание се мисли като не-
гова опозиция и дори като негативния член в опозицията. най-ясно това 
е изразено в статии на Борис Йоцов и на съгласяващия се с него тодор 
влайков:

в втората книга на „просвета“ е поместена една хубава статия от г-н 
проф. Б. Йоцов за неотдавна чествувания всенародно многозаслужил наш 
културно-просветен деец василий евст. априлов… „И ако в България 
се явяха след априлова не десет крупни революционери, а пет скромни 
просветители от негов род и дух, които биха отворили училища, като га-
бровското, на запад и на юг в българската земя,… българският народ, 
обединен от охрид до тулча и от ниш до Чаталджа, кой знае дали би 
дочакал страшния свой разлом в Берлин…“

произведе ми особено впечатление приведеният по-горе пасаж. за-
щото мисъл, близка до тая на г-н Йоцов, доста отдавна бе възникнала и у 
мен…

7  ников, петър. Възраждание на българския народ. Църковно-национални бор-
би и постижения. с: Издание на страшимир славчев, 1929: VII, 3.
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Берлинският конгрес, при тогавашното международно положение, 
беше неминуема последица от сан-стефанския договор, с който се завър-
ши освободителната руско-турска война… Историческа истина е, че по-
вод да обяви император александър война на турция, както това е казано 
и в неговия манифест, бяха жестокостите, извършени от турците върху 
българското население в тракия през пролетта на 1876 г. а тия жесто-
кости, то се знае, са печални последици от априлското въстание. може, 
следователно, с голяма достоверност да се допусне, че ако не беше стана-
ло априлското въстание, което вече бе чисто наше дело, дело на част от 
българския народ, нямаше да бъде обявена и освободителната руско-тур-
ска война, нямаше да има и фаталният Берлински конгрес…

… възможният развой на българския народ, ако в 1876 год. той не 
беше се отклонил от своя естествен път… то се знае, че в такъв случай 
българската история щеше да бъде лишена от ония страници, в които са 
написани юначните подвизи на Бенковски, каблешкова, волова и пет-
лешкова, на славния Ботев, на легендарния Бачо киро…, а така също и от 
покъртителните страници, в които с кървави букви са описани кланетата 
в Батак и перущица… но затова пък… не щеше да има и Берлинския 
конгрес, който разпокъса българското племе8.

година по-рано в друг текст Борис Йоцов формулира обхвата на по-
нятието възраждане през класическия спор „просвета или революция“ по 
следния начин:

обикновено се приема, че той [пътят на българското възраждане – 
б.м. – а.х.] почва от паисия… ние бихме отишли по-назад и бихме по-
сочили неговия изход от христофора Жефарович… тоя път продължава, 
схванем ли възраждането като неспирен духовен възход на българския 
народ, до 1878, когато над Шипка изгрява нашата политическа свобода. 
път, който трае около 140 години и който има няколко етапа, който бе-
лежи няколко епохи… работиха три поколения, щяха да работят може би 
още други, ако пътят на нашето възраждане не биде прекъснат в неговия 
естествен ход от руския победоносен меч. Иначе, границите на възраж-
дането биха отишли още напред – защото устремът на нашия народ към 
възмога не би бил възпрян от никакви прегради…

… нашето възраждане почва с просвета, следва своя ход в просвета 
и завършва пак с просвета9. 

8  влайков, тодор. ако то не беше станало… Просвета, год. I, януари 1936 г., 
кн. 5, 528–532.

9  Йоцов, Борис. път на българското възраждане. Родна реч, год. VIII, 1935, кн. 
5, 197–204.
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вижда се, че ако за Шишманов между „възраждане“ и „политическо 
освобождение“ все още има само концептуална разлика, но не и аксиоло-
гическо противопоставяне, то за Б. Йоцов и т. влайков между двете вече 
има концептуално противопоставяне, което ги довежда и до ясна алтерна-
тивност. И още нещо – Борис Йоцов допуска, че ако не е била руско-тур-
ската война, „границите на възраждането биха отишли още напред“ – и те 
наистина отиват, в ясния концептуален модел на михаил арнаудов, който 
е може би най-представителната академична версия на междувоенното 
дясно. във влиятелната му работа от 1938 г. „дух и насоки на българско-
то възраждане“ са формулирани „четири фази на възраждането“: 

I. от паисия до венелина (1762–1829), т.нар. ранно възраждане 
(к.а. – м.а.)… II. от венелина и одринския мир до смъртта на н. Боз-
вели (1848) и кримската война (1853–55), същинско възраждане… III. 
от кримската война до освобождението (1856–1878), високо възражда-
не… IV. от освобождението (1878) до Балканската и европейската война 
(1912–1915), късно възраждане, гдето проличава вдълбочаване на идей-
ните постигания от по-рано и тяхното прилагане към новите форми на 
културно, социално и държавно битие, с които се завършва проясняване-
то на българската народностна душа10. 

само три години по-късно авторът преформулира идеята си за „къс-
но възраждане“ и премества края на възраждането още по-напред: 

Късно възраждане, с продължителната революционна пропаганда в 
заробените български земи и повисената културна дейност в свободното 
княжество, гдето държавно строителство, наука, изкуство и литература 
дават свидетелство за утвърждаване на народностните начала и за стре-
меж към приравняване на българския народ с напредналите европейски 
народи, при едно пълно негово обединение (1878–1941). в тоя широк 
обсег от 180 години (1762–1941) влиза периодът от около 120 години 
робство и периодът от около 50 години свободен живот за половината 
български народ11. 

значи в арнаудовата рамка, колкото повече и по-напред тече време-
то в териториално-държавно все още и още недопостиганата обединена 

10  арнаудов, михаил. дух и насоки на българското възраждане. – в: През векове-
те (ред. к. митяев).с: Българска историческа библиотека, 1938, 190–191).

11  арнаудов, михаил. Българското възраждане. наченки на движението за народ-
ност, култура и независимост. с: Българска мисъл, 1941 , с. 7.
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и целокупна България, толкова повече се удължава и нараства нейното 
възраждане.

И така, десните версии за Българското възраждане поставят края му 
от 1860 или 1870 г. с разрешаването на Черковния въпрос (Шишманов) до 
1941 г., когато авторът издава книгата си в очакване на присъединяването 
на македония и сбъдването на „пълното обединение на народа“ (арна-
удов). между двете всъщност няма особено противоречие и местенето 
на датата е, така да се каже, само „техническо“ – защото екзархийските 
граници, очертани от победоносно приключилия Черковен въпрос (нес-
лучайно мислен като „национална идея“), и тези на „националното обе-
динение“ всъщност попадат в очертанията на един и същ идентичностен 
модел.

затова и никак не е чудно, че след края на сталинизма десните вер-
сии – макар и по приглушен начин – се завръщат в историографското ми-
слене и в литературознанието. за това говори например проницателното 
наблюдение на румен даскалов върху начина, по който николай генчев 
мисли априлското въстание: 

И генчев изтъква каузалната връзка на въстанието с освобождени-
ето на България. но то довело и до негативни последици – неуспехът му 
„даде съдбоносна насока на събитията в ущърб на българската национал-
на кауза“ (намек за частичното освобождение в малки предели)… въпре-
ки че аргументите са балансирани…, като че ли по въпроса за „смисъ-
ла“ (и оправдаването) генчев прикрито се съгласява с аргументите на т. 
влайков12. 

също и проницателното наблюдение на н. аретов за това, че моде-
лът на арнаудовата периодизация се проявява и много по-късно, както и 
че попътно подобна идея в края на жизнения си път подхвърля в интер-
вюта и т. Жечев13.

да се върнем към проблема за началото на възраждането. протяга-
нето на възраждането към предишни времена е безпроблемно – в този 
смисъл то се оказва „в паралелна трансцендентност“ не само спрямо вся-
ко настояще, както го определя румен даскалов, но – да добавим тук – и 
спрямо настоящето на всяко минало. казано с една дума, средновековие 

12  даскалов, румен. Как се мисли Българското възраждане. Историографско 
проучване. с: лИк, с. 290.

13  аретов, николай. Михаил Арнаудов и динамиката на българската литера-
турна историография.

(29. 10. 2003) < http://liternet.bg/publish8/naretov/marnaudov.htm> (17. 12. 2008). 
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в българската историография и литературна история като че ли всъщност 
съвсем няма. защото класическата историография последователно мисли 
средновековните велики Българии от първото и второто царство (си-
меон велики, Иван асен II) като откровено национални държави (и съ-
ответно – като ретроспективни реплики на санстефанската карта). а пък 
литературната наука поне от 30-те години на хх в. насам, превеждайки 
(„предавайки“ или „нареждайки“, както се изразява обикновено) класиче-
ските текстове от стария език на новобългарски, всъщност подменя реч-
ника им и последователно имплантира лексиката на късното възраждане 
във всички текстове от Iх до хVIII в., от „проглас към евангелието“ и 
„азбучна молитва“ до „История славянобългарска“. да прибавим само 
един по-лесен пример – в текст, посветен на личността на константин-
кирил философ от 1983 г., петър динеков казва: 

…при по-внимателно вглеждане в историята на византия през сре-
дата на Iх в. не може да не се отбележи силно оживление в областта на 
просветата и културата. някои автори дори говорят за литературно 
възраждане… подчертава се християнският универсализъм в делото на 
кирил, а се подценяват славянското му съзнание и патриотизъм; дори 
се отрича изобщо възможността да се говори за патриотизъм в средно-
вековието… в душите им [на кирил и методий – б.м.] се събужда ново 
чувство – славянският патриотизъм. разбира се, неправилно ще бъде 
да твърдим, че този патриотизъм се проявява открито…(к.м. – а. х.)14. 

понятието „възраждане“ обаче метастазира и все по-напред във вре-
мето по силата на неограничимата от никакви „епохи“ метафорична тяга. 
да напомним например за много късното във времето нагло прихващане 
на понятието възраждане и употребата на втвърдената му аксиология в 
назоваването на политическо явление като „възродителния процес“ през 
80-те години15. 

14  динеков, петър. личността на константин-кирил философ. – във: Констан-
тин-Кирил Философ. Български и славянски първоучител. сборник статии. съст. петър 
динеков, Боню ангелов. с: наука и изкуство, с. 50, 61–63.

15  в едно ново изследване е отбелязано, че „от наличните досега документи 
може да се направи заключението, че Георги Атанасов е първият, който използва ев-
фемизма „възродителен процес“, наложил се впоследствие“ (груев, михаил и алексей 
кальонски. Възродителният процес. Мюсюлманските общности и комунистическият 
режим. с: сиела, с. 142); да споменем и още по-наглото в лексиката си заглавие на стоян 
михайлов „възрожденският процес в България“ (1992). предпочитаме да оставим това 
нещо тук и засега без коментар.
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краткият извод, който може да се направи при това положение, е, 
че – ако чрез насаждането на тези непротиворечиви по същество версии 
Българското възраждане се мисли като продължаващо от константин-
кирил и „възраждането“ през Iх  в. до „възродителния/възрожденски 
процес“ през 80-те, – то, ако не друго, поне със сигурност се явява най-
дългото възможно възраждане на този свят.

да се спрем накратко и на другите две класически версии. ето и си-
гурно най-известните изречения от знаменитата статия на марин дринов 
„отец паисий. неговото време, неговата история и учениците му“ (1871), 
в която е изведен моделът, впоследствие твърдо институционализиран 
след 1878 г.:

около средата на 18-тий в., когато за въскръшение българский народ 
могло е да се каже: lasciate ogni speranza (оставете се от всяка надежда), 
над българската земля, като зиждителното слово над първоначалний хаос, 
се е раздал глас от хилендарский мънастир: разнебитените и разглобени 
българи са начнали да се сглобяват пак в един народ…

Благословеното негово слово не е остало мъртво: то скоро се е раз-
несло по българските сърца… това благодатно слово е извадило цяло по-
коление ученици, които са продължили начатото от учителя дело и подоб-
но нему чрез въскръшение българската старина са се старали да извадят 
народа си от самоунищожението, до което го са докарвали враговете му, 
а заедно с това да го приведат в съзнание и възродят към нов исторически 
живот16.

моделът на дринов е критикуван последователно през различните 
десетилетия от различни автори най-вече по линия на внезапната поява 
на паисий от мрака в ролята му на старозаветен демиург (съответно кри-
тиките пак са насочени към проблема за периодизацията, те се опитват 
да направят за паисий контекст, който да рационализира появата му), но 
това не се отразява много на институционалната трайност на дриновата 
версия. тук ще обърнем частично внимание на критиките към модела от 
по-ново време. например напомнянията на литературоведи и историци за 
„средновековността“ на паисий, изразена в Историята му, мислена като 
начало на възраждането (у к. протохристова, е. дроснева, И. пелева). 
развива се и друг тип критическа интерпретация на дриновия модел, из-
разена най-вече в статиите на И. пелева и вл. трендафилов, публикувани 
за първи път през 1996 г.

16  дринов, марин. 1909–1915: трудове на м. с. дринова. ред. в. златарски. т. I–
II. с: държавна печатница, 1909-1915, т. I, 116-117, 136-137.
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за да придобие желаните значения и видимости, една култура, един 
тип менталност полагат в някогашното необходимите им предтечи, пър-
вопричините си, правилните си основания. ако литературната мистифи-
кация може да претърпи разобличение, литературната история като мис-
тификатор почти никога не губи. тя обучава писание като паисиевото и 
го изпраща в 1762 г. Би могло да се каже, че то наистина е на, от, при-
надлежащо към 1762  г. само че тогава текстът не би могъл да свърши 
това, което му приписват, поради неналичната структура на модерната 
публичност…17 

колкото и да се тушира от поколения изследователи този момент, 
данните свидетелстват по-скоро за странното отсъствие на паисий в пе-
риода между 1762 г. и 90-те години на хIх в… средата, поради обективни 
обстоятелства, си остава несглобена тъкмо от паисиевото слово. по-къс-
но вече, когато националната идея узрява и особено когато се осъщест-
вява, паисий бива прикачен със задна дата към корпуса на литературата, 
която уж тръгва от него. така той се оказва не конструктор, а конструкт 
на възраждането…18

тези критични към дриновия модел построения съответно са подло-
жени на критика, едно от основанията на която е следното: 

през възраждането „История славяноболгарская“ се разпростра-
нява ръкописно, печатно, устно. систематизирането на разно-редовия и 
разно-значещия материал откроява важна отлика на тогавашната рецеп-
ция… за тогавашния възприемател е важно какво казва книгата, а не кой 
го казва.19 

И критиката към дриновия модел, и критиката към тази критика ос-
тавят встрани един факт, който тук намираме за много важен – това, че на 
края на статията от 1871 г. дриновият модел се оказва всъщност ясна ак-
туално-полемична конструкция за тогава; че той се развива не само „за“, 
но и „против“ нещо; нещо уседнало в тогавашния контекст, заварено от 
дринов и достатъчно навично и самоочевидно за тогавашната публич-
ност; нещо, спрямо което самият дринов модел се явява критическа нови-
на – и то е следното, изразено в последните думи на текста: 

17  пелева, Инна. Възраждания. Българистични студии. с: литературен вестник, 
с. 33.

18  трендафилов, владимир. За рамките на литературата. Сборник статии. с: 
„Изток-запад“, 2005, с. 16, 19.

19  станева, катя. Гласове на Възраждането. с: „полис“, 11-12.
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ние сме обикнале да броим възражданието на народът си от начало-
то на наший век и туряме на чело априлова с неофита, венелина и пр. да, 
големи са заслугите на тези благодетели народу ни. но да ли ще да е по-
право да отнесем възражданието си на 60-70 години по-рано и да турим 
на чело отца паисия?20

моделът на дринов полемизира с един друг, вече уседнал („ние сме 
обикнале да броим“) модел, според който в началото на възраждането са 
венелин, априлов, неофит и пр. И той е такъв, че ако днешните критици 
на дриновия модел не отчитат факта, че „за тогавашния възприемател 
е важно какво казва книгата, а не кой го казва“, то пък критиката към 
тази критика не би могла да обясни случая с юрий венелин като начало 
на Българското възраждане – тъй като той е въплъщение на това, че за 
тогавашното време е също така много важно и „кой го казва“. ако в тога-
вашната публичност паисий има текст, но не и име, то пък венелин има 
тъкмо име.

още през първата половина на хIх век юрий венелин е не само 
известен, цитиран и възхваляван у нас – той е и възпяван. да вметнем, че 
първият, който възпява паисий, е чак вазов, и то – както ясно признава 
пред Ив. Шишманов – след като прочел статията на м. дринов. а „ода 
на юрий Ив. венелин“ и „ридание на смертта ю. И. венелина“ геор-
ги пешаков пише съответно през 1837 и 1839  г. (публикувани са през 
1842 г.). в тях моделът „герой, който пише историята на българите, които 
са потънали в дълбок сън и мрак, и написаното от него е светлина за тях“ 
вече е учреден – по-късно просто му се слага друго име – паисий и друга, 
висока поезия. ето как го казва пешаков през 1830-те: 

Что любов си ти показал/ да пишиш нихен род,/ откъде си ясно те-
глят,/ чи славянски са народ…//… в сон дълбок и смертовидний,/ что 
вседневно е лежал,/ и от кой да ся пробуди/ никак он не е можал.// ти 
си инди [прочее], мудрий муже,/ первий, дето си познал…//… Името ти 
да остане/ безсмертно, прославленно…(„ода“21); существо всесилно!/ 
вси небесни сили!/ естество предивно!/ ви какво можахте/ нашата звез-
да…//… да пустите нея/ тутакси да зайде/ под облак премрачний…//… 
коя нам прояви/ токмо перви зраци/ под любезно име/ славянско коляно – 
/ юрий венелин („ридание“22).

20  дринов, марин, цит. съч. трудове…., т., I, с. 137.
21  текстът се цитира по: Българска възрожденска поезия. подбор, редакция и 

предговор кирил топалов. с: Български писател, 1980, 78-80.
22  пак там, с. 80.
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тези възхвали обаче са направо пестеливи пред един образ на ве-
нелин, сътворен от друг съвременник – руския възпитаник христо дас-
калов:

накрая съдбата се смили над България… в москва се появи първия 
том на съчиненията на ю. И. венелин за българите (1829)… Българският 
самоук поет славейко написа за него епитафията „той умре тогас,/ к’га 
съживи нас“…

сред обитателите на подножието на снежния Балкан се бе разнесла 
мълва… разказваха тайно, че зад дунава, извън България, в пределите 
на московията се явил някакъв мъдрец, който знаел всичко за отмина-
лите времена като петте си пръста… други уверяваха под клетва, че в 
московията действително съществува този мъдрец, но че той сигурно е 
някакъв чернокнижник, магьосник… трети се кълняха, призовавайки св. 
Иван рилски за свидетел, че този мъдрец наистина живее в московията, 
но той не е друг, а самият събудил се от сън марко кралевич… аз сам си 
спомням, сякаш през сън, как майка ми нежно ме целуваше и вместо име-
то на покойния ми баща ми шептеше някакво странно име, което впрочем 
аз скоро научих. И когато играехме с връстниците ми, често казвахме: 
юрий венелин!…23 

не можем да спестим и едно описание на живота и смъртта на вене-
лин у любен каравелов:

И ето започнало истинското Българско възраждане, а заедно с него 
започнала и литературната деятелност. един от първите, които съдей-
ствували за пробуждането на българите, бил венелин. когато неговите 
критически изследвания за българите се появили на български език, то 
българите започнали да гледат на него с някакво особено благоговение. 
достатъчно било дори само това, че в неговата книга се говорело за бъл-
гарите, тъй като до него в нито една книга българите не срещали думите 
българин и България. самият венелин станал идеал за учениците. за не-
говата личност се водели спорове между учениците: един казвал, че ве-
нелин е българин, друг, чел неговото жизнеописание, неохотно твърдял, 
че бащата на венелин е карпатски славянин, но че майка му, вече без ни-
какво съмнение, е българка, тъй като в жизнеописанието му не се говори 
нищо за неговата майка. трети разказвал, че умирайки, венелин плакал не 
защото умирал, а защото не можал да завърши българската си граматика. 
говорело се, че с венелин живеел един доктор, който го лекувал, и поне-
же видял, че лекарствата не помагат, започнал да го лекува така, както на 

23  даскалов, христо. Возрожденiе болгаръ или реакцiя в Европеiской Турцiи. м: 
типография александра семена, 1858, с. 16-17.
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времето лекували александър македонски, а именно: разпрали корема на 
едно магаре, сложили вътре венелин, който живял там цяла неделя, зани-
мавайки се с граматика… 

смисълът на венелиновите съчинения е бил разбираем може би 
само за учениците на геров – за народа те били неразбираеми; на наро-
да били нужни не критически разсъждения, а прости разкази за неговата 
история и тази история той намерил в „Царственика“ на х. дупничанин – 
история на народа в прости, разбираеми за него разкази и затова те имали 
голямо влияние върху развитието му24.

при каравелов паисий (имплицитно, през „Царственика“) е вкаран 
в опозиция с венелин. тъкмо на базата на общата им типология – писа-
нето върху забравеното българско минало – се оформят и два различни 
модела на възраждането с две различни начала. а ако има континуитет 
между тях, той звучи почти мистично и се отнася до примерно възможния 
сюжет „юрий венелин по следите на една книга“; вл. трендафилов го 
разказва така: 

по време на краткотрайния си гастрол из Българско венелин тръг-
ва по дирите на загадъчна книга, която нарича „Цароставник“ и почти я 
намира – почти, но не съвсем. вероятно същата (някой от нейните пре-
писи) излиза през 1844 г. под заглавието „Царственик“ и под авторовото 
име на христаки павлович, макар че е съкратен вариант на паисиевата 
„История“25. 

както виждаме, и евентуалният континуитет между двете начала на 
възраждането изглежда доста легендарно.

при съпоставката им излиза наяве и още нещо – старозаветната де-
миургичност на паисий у дринов, гласът му, разнесъл се над „първона-
чалний хаос“ звучи едва ли не почти рационалистично в сравнение с об-
раза на венелин в двата разказа на хр. даскалов и на любен каравелов. 
И двата разказват за мълви (даскалов се присъединява автобиографично 
към мълвата, каравелов е извън нея и се отнася към нея с неафиширана 
ирония), за публичен масов говор за героя. така венелин изглежда дейст-
вително като основополагащ мит – той е тъкмо културният герой, който 
идва отдругаде и носи ценност и познание за племето (достатъчно чужд, 

24  каравелов, любен. Българската журналистика (1862). в: Любен Каравелов. 
Събрани съчинения в дванадесет тома. с: Български писател, 1984-1988. т. VI, с. 16

25  трендафилов, в., цит. съч., 18-19.
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за да е именно културен герой, и достатъчно свой – славянин, убедил бъл-
гарите, че и те са славяни). 

освен това, тъкмо този основател – венелин – е основател именно на 
възраждането, защото е здраво свързан със самото понятие Възраждане 
още в езика на неговото собствено време. това личи освен от собствения 
му речник, още и от множество текстове за него (заглавието на хр. даска-
лов „возрождение болгар…“ е само едно от тях), още и от самия текст на 
плочата, която одеските българи поставят на гроба му през 1841 г.: 

юрiю Ивановичу венелину одескiе болгаре 1841 году. напомнилъ 
свету о забытомъ, но некогда славномъ и могущественномъ племени бол-
гаръ, и пламенно желалъ видеть его возрожденiе26.

с това никак не искаме да опровергаваме за пореден път дриновия 
модел и да твърдим, че венелин е „истинското“ начало на Българското 
възраждане; в случая ни интересува множествеността на моделите и със-
тезанието между тях, а не кой от тях е най-„правилен“ и поставя най-
„правилното“ начало  – буквализацията на калката, ономасиологичната 
версия на понятието (паисий–дринов) или семасиологичната версия на 
понятието (венелин). 

защото и трите модела ни поставят едновременно в светлината и в 
безизходицата на митологиите.

26  Цит. по Иречек, константин. История на българите. ред. п. петров. с: „коре-
ни“, 1999, 511-512.
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„Турците със сила, гърците с книга“.
митът за двойното робство 

раймонД Детрез

под терминa ‘исторически мит’ обикновено се разбира отражението на 
определено историческо събитие, което (отражение), макар да е доказана 
историческа заблуда, продължава да се предава, понякога от поколение 
на поколение, като ‘истина’. това би моглo да бъде една обща дефиниция 
на понятието ‘исторически мит’. в по-тесен смисъл на думата то е пред-
става за минало събитие, тясно свързанa с колективната идентичност на 
дадена етническа или национална общност. в този случай историческият 
мит оформя и запазва общността, като създава един споделен образ на 
миналото1. при положение, че всяко критическо размишление поставя 
под съмнение самата колективна идентичност, а с това и сплотеносттa 
на общността, историческият мит, разбиран в по-тесния смисъл на дума-
та, не допуска критически рефлексии. самото поставяне под въпрос на 
автентичността на миналото събитие се възприема като обида и прово-
кира яростни негативни реакции2. ако тези, които изразяват недоверие 
към историческия мит, са членове на даденатa общност, те биват – главно 
символично – изключени от нея; ако не са – тe се смятат за враждебно 
настроени към нея.

в тази статия се занимавам както с по-общата, така и с по-тясната 
интерпретация на българския исторически мит, наречен ‘двойното роб-
ство’3. Идеята за двойното робство, подсказваща паралели по отношение 
на суровостта и продължителността между духовното ‘гръцко робство’, 
наложено на българите от Цариградската патриаршия, и политическото и 
икономическо ‘турско робство’, наложено от османската държава, се из-

1  относно историческите и националните митове, вж. аретов, николай. Нацио-
нална митология и национална литература. софия: кралица маб, 2006, 32–36.

2  да припомним например вълненията, които предизвика проектът на Улф Брун-
бауер и мартина Балева Feindbild Islam – Geschichte und Gegenwart antiislamischer Ste-
reotype in Bulgarien am Beispiel des Mythos von Batak в България през май 2007. заради 
тези реакции планираната конференция по темата беше отменена.

3  като синоним на ‘робство’ често се ползва думата ‘иго’.
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дига още от паисий хилендарски в неговата История славянобългарска4. 
както се вижда от честата му употреба в учебниците по история, терми-
нът ‘двойно робство’ придобива значителна популярност в българската 
историография. той се употребява и в истории на България, написани от 
чужденци5.

Използван от XIX в. насам, за да опише по един драматичен, клиши-
ран и рядко поставян под съмнение начин ролята на Цариградската пат-
риаршия в българската история, терминът ‘двойно робство’ засяга един 
от главните български исторически митове. основните негативни черти, 
приписвани на Цариградското църковно господство, са следните:

– чуждият му характер;
– ролята на патриаршията като инструмент на oсманско потисни-

чество;
– ролята на патриаршията като инструмент на гръцките национа-

листически амбиции; 
– икономическата експлоатация нa българското православно паство 

чрез тежки църковни данъци;
– денационализация на българското население чрез налагане на 

гръцкия език в богослужението и образованието, всичко това извършва-
но в сътрудничество с националистическата гръцка буржоазия;

– морално непристойното поведение на висшия гръцки клир.
в текста, който следва, разглеждам тези твърдения. 

Доколко е чуждо ‘гръцкото робство’?

разликите между българското и гръцкото стават очевидни след появата 
на национализма и конструирането на националните идентичности. пре-
ди XIX в. обаче тези разлики често изглеждат убегливи. тъй като по това 
време за колективната самоидентификация е значима не етническата, а 

4  паисий твърди, че „после, когато турците завзели и поробили България, тогава 
цариградските патриарси с турска помощ и насилие отново завладели търновската патри-
аршия под своя власт и за пакост …“. паисий хилендарски. Славянобългарска история. 
софия: Български писател, 1972, с. 177.

5  един от тях – алоис хайек – дори твърди, че много български семейства били 
принудени да избягат към планините или да емигрират, за да се спасят от потисничест-
вото на фанариотите (hajek, alois. Bulgarien unter der Turkenherrshaft. Stuttgart, Deutsche 
Verlags-anstalt, 1925, p. 118). фанариоти се наричат членовете на финансовата гръцка 
аристокрация в османската империя. от техните среди, особено през XVIII в., се наби-
рат мнозина от водачите на патриаршията. 
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религиозната принадлежност, както гърцитe, така и българитe се чувстват 
преди всичко православни християни. наличието в рамките на осман-
ската империя на общи религиозни практики, общи ритуали и празници, 
общи места на преклонение и поклонничество, обща църковна органи-
зация – Цариградската патриаршия – и така нататък води до появата на 
автентично православно чувство за общност и солидарност, коeто дос-
тига своя апогей през втората половина на XVIII  в.6 ha тази османска 
православна християнска общност ca cвойcтвени много черти на ‘про-
то-нация’, каквато описват антъни смит и ерик хобсбаум: тя има свое 
име, своя територия, общ писмен език, институции и обща ‘география на 
вярата’7. разбира cе, колективната самоидентификация като православни 
християни не означава, че хората не осъзнават етнически разлики и дори 
напрежения. те обаче не засягат преобладаващото чувство за принадлеж-
ност към единна религиозна общност.

Цариградската патриаршия нито се представя за гръцка църква, нито 
се държи като такава. подобно на османското управление, духовенството 
на патриаршията е доста безразлично към етнически прояви и не пре-
следва политика на етническа асимилация. оказва се, че преди XVIII в. 
по българските земи преобладава богослужение на църковнославянски8. 
дори в началото на XIX в. в охрид – важно и, по общо мнение, изцяло 
‘погърчено’ епископално седалище в непосредствена близост до гръцката 
етническа зона – гръцките митрополити присъстват на богослужения на 
църковнославянски, водят кореспонденция със селските свещеници-сла-
вяни на църковнославянски, освещават български училища и тaка ната-
тък9. олга тодорова подчертава, че „инородните митрополити и епископи 
(гърци, елинизирани албанци, сърби и др.) не пречели на славянското бо-

6  вж. Kitromilides, Paschalis. An Orthodox Commonwealth. Symbolic Legacies and 
Cultural Encounters in Southeastern Europe. aldershot: ashgate (Variorum), 2007.

7  anthony Smith, The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Basil Blackwell, 1986; 
eric  J. hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780. Programme, myth, reality. Cam-
bridge: Cambridge university Press, 1990. за православната общност като ‘прото-нация’ 
вж. също: детрез, раймонд. ‘език и литература на ‘ромейската’ общност.’ Slavika Gan-
densia 35 (2008), 37–64, както и по-детайлизирана версия на тази статия (под печат) в The 
Historical Review, атина.

8  тодорова, олга. Православната църква и българите XV–XVIII в. софия: ака-
демично издателство „проф. марин дринов“, 1997, с. 267.

9  Шапкарев, кузман. няколко критически бележки върху обнародваните досега 
материали по историята нa възраждането на българщината в македония. Част 3. Българ-
ски преглед 2 (1895), бр. 9–10, 276–277.
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гослужение в българските църкви, нито забранявали култовете към тра-
диционните български светци“10.

за разлика от общоприетото мнение не всички членове на висшия 
клир на патриаршията са етнически гърци. за периода от 1453 до 1872 г. 
(когато е основана Българската екзархия) се смята, че 13 от 97-те все-
ленски патриарси били от български произход11. общо тези български 
патриарси управляват патриаршията в продължение на около половин 
век. за един от тях дори се предполага, че не говорeл гръцки. очевидно, в 
по-низшите ешелони на църковната администрация броят на българските 
митрополити и владици е бил значително по-голям, отколкото обикнове-
но се предполага12.

при тези обстоятелства можем да се съмняваме дали преди 30-те – 
40-те години на XIX в., когато амбициозният османски реформистки про-
ект, познат като Танзимат, дава равни права на всички религиозни веро-
изповедания в империята и така неволно насърчава българския църковен 
сепаратизъм, българите действително възприемат гръцките духовници 
като ‘чужди’. както подчертава ангел димитров, обяснявайки плавно-
то навлизане на гръцкия език сред българите, „[к]онсервативното пре-
клонение към ‘своята’ религиозна институция постепенно измества ис-
торическия спомен за религиозно-просветната самостойност и улеснява 
проникването на гръцкия език и в църквата и в училището, макар че не 
е повсеместно явление“13. това означава, че българите вече възприемат 
Цариградската патриаршия като тяхна собствена църковна институция. 
паисий хилендарски неохотно споменава, че българите „благоговейно“ 

10  тодорова, олга. православната църква в българското социално пространство 
през първите столетия на османското владичество. – в: петко петков (съст.). Българска-
та църква през вековете. софия: Университетско издателство „св. климент охридски“, 
2003, с. 121. 

11  коларов, михаил. Българи – вселенски патриарси, Известия на Българската 
патриаршия, 1985, 179–187. тодорова, Православната църква.., с. 151, изразява някои 
съмнения относно рафаил I, който може да е бил сърбин. във всеки случай не е грък.

12  maslev, Stojan. „Die rolle der griechischen Schulen und der griechischen literatur 
für die aufklärung des bulgarischen Volkes zur Zeit der Wiedergeburt“. In: Johannes Irmscher 
& marika mineemi (eds), Über Beziehungen des Griechentums zum Ausland in der neueren 
Zeit. Berlin 1968, S. 355, 356, 358, 363, 366. Bж. също и надя данова и апостолос хрис-
такудис, История на нова Гърция. софия: абагар, 2003, с. 26.

13  димитров, ангел. Училището, прогресът и националната революция през 
Възраждането. софия: Бан, 1987, с. 16, цитирано по николова, надка. Билингвизмът 
и българските земи през XV–XIX в. Шумен: Шуменски университет „епископ констан-
тин преславски“, 2006, с. 77.
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приемат гръцките духовници и ги почитат като архиереи14. И христо 
гандев изтъква, че „дотук [20-те години на XIX в., р. д.] не могат да се 
наблюдават сили, които да отблъскват или поне разделят българите от 
гръцката църква и гръцкия език“15.

трябва да имаме предвид също, че до XIX в. думата ‘грък’ се отнася 
не само до етническите гърци, но и до всички православни християни, 
независимо от етническия им произход. много западни пътешественици, 
явно разчитайки на информация от местното население, назовават жи-
телите на българските земи ‘християни’ или ‘гърци’ (в смисъл на пра-
вославни християни), макар тези ‘гърци’ да говорят български16. така 
английският пътешественик Бенджамин Баркър (Benjamin Barker) отбе-
лязва в своя Journal of a Tour of Thrace (дневник на едно пътуване из 
тракия, лондон, 1823), че ‘гърците’ от адрианопол използвали гръцки и 
български за четене и писане, но в селата около пловдив показвали по-
добро владеене на български17. когато се представят като ‘гърци’, бълга-
рите ползват и думата ‘ромей’, произхождаща от гръцката Ρωμαίος. през 
османския период ‘ромей’ и Ρωμαίος означават ‘православeн християнин’ 
независимо от етническия произход. в своя Наръчник на Пловдивската 
епархия поп константин ни информира, че „(ж)ителите от този град са от 
пет рода: турци, православни християни, които се наричат ромеи, арме-
нци, манихеи, т. е. обикновенно наричани павликяни, и евреи“18.

поетът димитракис георгиадис папа симионидис или димитър поп-
симеонов, грък според гръцките изследователи и българин според бъл-
гарските, а най-вероятно ‘ромей’ според собствените си представи, на-
рича родното си арбанаси, населено с етнически смесено православно 
население, „Romeon katikia“ – ‘селище на ромеи’19. забележката на петко 
р. славейков за българите от пловдив, че „тие не търсят да станат гърци, 
а искат да бъдат римляни (ромеи), затова когото от тях да попитам какъв 
е, той отговаря на гръцки език: его ими ромеос (аз съм римлянин). така 
лъжат онези, които имат жителите в пловдив за гърци“, ни дава да раз-

14  паисий, История, 177–178.
15  гандев, христо. Проблеми на Българското възраждане. софия: наука и изку-

ство, 1976, с. 79.
16  тодорова, мария. Английски пътеписи за Балканите (края на XVI – 30 години 

на XIX в.). софия: наука и изкуство, 1987, с. 14.
17  тодорова, Английски пътеписи, с. 572.
18  Наръчник на Пловдивската епархия от поп константин, цитиран в николай 

ген чев, Възрожденският Пловдив. пловдив: христо г. данов, 1981, с. 63. 
19  Paschalis Kitromilides, „In the Pre-modern Balkans…: loyalties, Identities, anach-

ronisms“. In: Kitromilides, A Balkan Commonwealth, IV, pp. 26–28.
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берем, че когато българите се назовават ‘ромеи’, те действително имат 
предвид ‘членове на православната християнска общност’, а не ‘етниче-
ски гърци’20. в изрази като ‘гръцка църква’ или ‘гръцко духовенство’ ду-
мата ‘гръцко’ също може да се схваща като ‘православно’ и не притежава 
непременно етнически конотации.

Цариградската патриаршия  
инструмент ли е на османско потисничество? 

схващането, че гръцкото духовенство сътрудничи на османския режим, 
също се нуждае от релативиране. вярно е, че в рамките на системата на 
милетите православните християни се радват на значителна автономия в 
замяна на подчинение и лоялност към султана. Църквата, от своя страна, 
е отговорна за поддържането на реда и спокойствието сред православ-
ната общност. И макар патриаршията да е – според стивън рънсиман – 
‘църква в плен’, все пак тя не е просто инструмент в ръцете на султана21. 
поради големия брой православни християни, населяващи Империята, тя 
е сила, с която османското управление трябва да се съобразява. впрочем 
Цариградската патриаршия се радва на по-голяма независимост при ос-
манската власт, отколкото при византийското управление и на значително 
по-голяма автономия, отколкото московската патриаршия при руските 
царе22. тя следва своя собствена политика, водеща предпазлив курс меж-
ду традиционната лоялност към империята, вселенската си мисия и мате-
риалните си интереси.

каквито и да са били връзките на патриаршията с високата порта, 
след основаването на Българската екзархия през 1872 г. българските вла-
дици не се държат различно спрямо нея в сравнение с патриаршеските 
владици. те защитават паството си, като заедно с това напълно признават 
властта на султана. някои от тях активно сътрудничат на османските вла-

20  петко р. славейков, продължение на отговора заради Българското училище в 
пловдив, Цариградски вестник, 13 октомври 1851. между другото, когато в пред-нацио-
налистическата епоха етническите гърци се назовават Γραικός или Ρωμαίος, те също се 
самоосмислят преди всичко като ‘членове на православната християнска общност’, а не 
като ‘етнически гърци’.

21  runciman, Steven. The Great Church in Captivity. Cambridge: Cambridge univer-
sity Press, 1968.

22  mantran, robert (ed.), Histoire de l’Empire Ottoman. Paris : Fayard, 1989, p. 338.
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сти23. през април 1876 г. екзарх антим I призовава българите да не се за-
месват в (подготовката на) априлското въстание24. не само че наложеният 
образ на патриаршията като инструмент на османското потисничество се 
оказва доста измамен, но и обвиняването на патриаршията за политика, 
която и самата Българска екзархия преследва, е интелектуално некоректно.

Инструмент ли е Цариградската патриаршия 
на гръцките националистически амбиции?

до края на XVIII  в. Цариградската патриаршия непрестанно при-
зовава паството си да не попада под обаянието на просвещенската фи-
лософия, либерализма и национализма25. едва през втората половина на 
XIX в. тя неохотно и само частично се превръща в инструмент на гръц-
кия етнически национализъм. всичко това ясно личи при разрива меж-
ду патриаршията и гръцкото национално движение след избухването на 
войната за независимост през 1821 г. и създаването в атина през 1833 г. 
на независима гръцка църква под формата на автокефална архиеписко-
пия. последната е призната от патриаршията едва през 1851 г., но гър-
ците продължават да гледат на патриаршията с недоверие, възприемайки 
я като османска институция. в действителност за разпространението на 
своята мегали идея (възстановяването на византийската империя) гръц-
кото кралство разчита не толкова на Цариградската патриаршия, колкото 
на своите консулства и syllogoi (културни клубове) из османските тери-
тории. впечатлението, че Цариградската патриаршия подкрепя гръцките 
националистически амбиции, произтича от факта, че фанариотите, които 
са главните идеолози на мегали идея, са също така доста влиятелни в цър-
ковната йерархия. те обаче не са хомогенна група нито идеологически, 
нито етнически.

няма съмнение, че патриаршията и гръцкото кралство действител-
но имат паралелни и дори частично припокриващи се интереси. тъй като 
Българската екзархия се възприема като проект за бъдещата независи-
ма българска държава, опитите на патриаршията да ограничи обхвата 

23  маркова, зина. Българската екзархия 1870–1879. софия: Бан, 1989, с. 200 и сл.
24  христов, христо, николай генчев. Българското възраждане. Христоматия 

по история на България. софия: наука и изкуство, 1969, 457–458.
25  Clogg, richard. „The ‘Dhidhaskalia Patriki’ (1798): an Orthodox reaction to French 

revolutionary Propaganda“. In: Anatolica. Studies in the Greek East in the 18th and 19th Cen-
turies. aldershot: Variorum, 1996, pp. 87–101.
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на юрисдикцията на екзархията – инспирирани главно от опасението да 
загуби приходите от богатите български епархии – реално обслужват на-
ционалистическите амбиции на гърция. все пак, едва през 60-те години на 
XIX в., след като се изправя пред засилващото се българско църковно дви-
жение и губи подкрепата на русия, патриаршията e принудена да разчита 
все повече на помощта от гръцката държава и се превръща в инструмент 
на нейните националистически амбиции26. преди тези събития духовен-
ството на патриаршията предпочита да посредничи между българската 
и гръцката страна, опитвайки се да запази целостта на юрисдикцията си, 
което е главно в неин собствен интерес и далеч от интересите на атина.

Страдат ли българите от икономическа  
експлоатация заради църковните данъци?

Църковните данъци действително са много тежки27. Идеята обаче, че спе-
циално българите са натоварени с тях, е подвеждаща. Усещане за потис-
ничество и експлоатация от духовенството действително съществува, но 
не само сред българите, а в цялата империя, включително в територии с 
компактно гръцко население. 

като цитира Narrative of a Journey in the Morea (разказ за едно пъту-
ване из мореа, лондон, 1823) на Уилям гел (William gell), ричард клог 
подчертава, че гърците твърдят как „страната изнемогва под три прокля-
тия  – свещениците, коджабашиите и турците; и винаги подреждат това, 
което ги гнети, в този ред“28. тази представа не се различава съществено от 
концепцията за ‘двойното робство’. третото проклятие – чорбаджиите – се 
появява и в българските източници в комбинация с турците и гърците29.

26  Koliopoulos, John S. & Thanos m. Veremis, Greece. The Modern Sequel. From 1831 
to the Present. london: hurst & Co, 2002, pp. 141–149. 

27  в действителност църквата само частично се облагодетелства от тях, тъй като 
значителна част отива в османската съкровищница под формата на peşkeş (ответен дар за 
имперски едикт, потвърждаващ назначението на патриарх).

28  Clogg, richard. anti-clericalism in Pre-Independent greece, 1750–1821. In: Ana-
tolica. Studies in the Greek East in the 18th and 19th Centuries. aldershot: Variorum, 1996, 
р. 349.

29  така например, припомняйки си настроението при сбора на оборище, захари 
стоянов твърди: „никому не идеше сън в тая тържествена минута, в тая независима дър-
жава, гдето соколите пишеха закони, гдето нямаше ни турски заптии, ни коварен фанари-
отин, ни пък изедник чорбаджия.“ (захари стоянов, Записки по българските въстания. 
софия: Български писател, 1984, с. 245.)
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Българите обвиняват духовенството на патриаршията и в коруп-
ция и алчност, непозволени сексуални връзки и злоупотреба с алкохол, 
накратко в ‘недостойно поведение’. такова е положението и по гръцки-
те земи. всъщност до края на XVIII в. сред гърците съществуват силни 
антиклерикални настроения. те са характерни не само за просветените 
интелектуалци, които са антиклерикалисти по философски съображения, 
но и за обикновените хора, които се оплакват от неморалното поведение 
на определени владици и настояват за тяхната смяна. при гърците тези 
протести, разбира се, не включват никакъв етнически антагонизъм. по 
подобен начин стоят нещата преди XIX в. и сред недоволните от духовен-
ството на патриаршията българи. първите искания да се смени гръцки 
владика с български (в скопие, враца и велико търново) датират чак от 
края на 20-те и от 30-те години на XIX в.

владиците, които се компрометират, често продължават да имат свои 
поддръжници, вследствие на което се поражда разделение сред местните 
общности. в такива случаи виждаме, че защитници и опоненти на влади-
ката могат да се намерят както сред гръцките, така и сред българските 
първенци. Cлучва се обаче и защитниците на даден владика да са гър-
ци, а опонентите му българи или обратно. холандският антрополог ханс 
вермьойлен, който изучава подобни конфликти в македония, твърди, че 
„(р)азделението между гръцката и славянската страна в славянските села 
е подобно на разделението между ‘приятелите и враговете на владика-
та’ в гръцките села“. „основната разлика, добавя вермьойлен, е, че [в 
гръцките села] тези конфликти не се трансформират в и не се подсилват 
от национални чувства“30. ho дори когато това се случва, ‘партиите’ на 
защитниците и опонентите на владиката невинаги съвпадат с етническите 
общности. владика, отхвърлен от ‘българската партия’, често продължа-
ва да бъде подкрепян от голям брой българи, които тогава биват заклей-
мявани от своите противници като ‘гръкомани’. според българския исто-
рик петър ников митрополитският владика на пловдив през 50-те години 
на XIX в. хрисант, известен и като яростен ‘българомразец’, е подкрепян 
от гърците в града. само eдна малка част от тези ‘гърци’ обаче са етниче-
ски гърци; мнозинството сe състои от ‘гръкомани’ (известни в пловдив 

30  Vermeulen, hans. „greek Cultural Dominance among the Orthodox Population of 
macedonia during the last Period of Ottoman rule“. In: anton Blok & henk Driessen (eds.), 
Cultural Dominance in the Mediterranean Area. Nijmegen: Katholieke universiteit, Publicatie 
Vakgroep Culturele antropologie, 1984, р. 245.



72

И С Т о Р И я ,  м И Т о Л о Г И я ,  П о Л И Т И К А

като ‘гудили’) – етнически българи, които ползват гръцки език във всеки-
дневието си и подкрепят местния представител на патриаршията31.

подобна е ситуацията и в други големи български градове. Истина 
е, че тези ‘гръкомани’ подкрепят партията на патриаршията и по иконо-
мически, професионални и социални причини. те обаче и продължават 
предишната ситуация, в която в православната християнска общност не 
съществуват етнически разделения.

опитва ли се гръцкото духовенство да денационализира 
българското население чрез налагане  
на гръцки език в богослужението и образованието?

добре известни са обстоятелствата, при които гръцкият език cе разпрос-
транява сред градското население на Балканите. още през средните ве-
кове гръцкото културно влияние е огромно. в условията на османското 
господство, когато всички православни християни, независимо от етни-
ческия им произход, живеят под властта на Цариградската патриаршия, 
гръцкото културно влияние нараства още повече. в голямата си част 
местните представители на патриаршията са от гръцки произход, а в слу-
чаите, когато не са етнически гърци, те са получили гръцко образование 
и ползват гръцкия език във всекидневието си. в резултат на това в град-
ските църковни центрове богослужението и образованието се извършват 
почти изключително на гръцки език.

в търговските центрове, каквито има много по българските земи, 
буржоазията също упражнява ‘погърчвaщо’ влияние сред не-гръцкото 
население. гърците взимат лъвския пай при търговските дейности на пра-
вославните християни в Oсманската империя. това води до превръщане-
то на гръцкия език в lingua franca на търговците-православни християни 
в пределите на империята. който иска да бъде търговец или занаятчия, 
трябва да ползва гръцки. освен това гръцкият език се асоциира със за-
можните градски елити, което му придава допълнителна привлекателност 
и престиж. както показва и случаят с пловдив, гръцкият език се разпро-

31  ников, петър. Възраждане на българския народ. Църковно-национални борби и 
постижения. софия: наука и изкуство, 1971, 131–133. в пловдив има 79 гръцки домакин-
ства, 163 домакинства на ‘гудили’ и 53 домакинства с български родители и деца ‘гудили’. 
(Detrez, raymond. „relations between greeks and Bulgarians in the Pre-Nationalist era: The 
Gudilas in Plovdiv“. In: Dimitris Tziovas (ed.). Greece and the Balkans. Identities, Perceptions 
and Cultural Encounters since the Enlightenment. aldershot: ashgate, 2003, р. 34. 
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странява в голяма степен и от жените, които смятат, че давайки на децата 
си и по-специално на дъщерите си гръцко образование, ще увеличат тех-
ния символен капитал32. Идеята, че само мъжете са говорели гръцки, и то 
по професионални подбуди, а майките са се грижели за запазването на 
българския майчин език, най-вероятно също е мит.

Изглежда, че в християнската общност гръцкият не ce възприема 
като чужд език. да цитираме още веднъж ангел димитров: „консерватив-
ното преклонение пред ‘тяхната’ религиозна институция [патриаршията, 
р.  д.] … прави възможно проникването на гръцкия език в богослуже-
нието и образованието“33. всъщност връзката на гръцкия език с гърци-
те като етническа общност е доста хлабава. преди XIX в. за мнозина от 
самите гърци гръцкият език в повечето случаи вероятно изглежда етни-
чески немаркиран. той е свещен език, използван от църква, претендира-
ща да е вселенска. Интелектуалците използват архаизираната книжовна 
или ‘учена’ форма на езика като средство и за междуетническа комуни-
кация. подобно на богослужебния, този ‘учен’ гръцки е почти напълно 
неразбираем за необразованите гърци. в своята разговорна, ‘демотична’ 
форма, гръцкото koine също е международно средство за комуникация, 
използвано oт търговци, занаятчии и производители от различни етниче-
ски групи. ако въобще някога са притежавали такава, тези варианти на 
гръцкия език в голяма степен губят етническата си същност и се превръ-
щат в над-етнични или етнически немаркирани, ‘международни’ езици. 
може би именно тази етническа неутралност улеснява усвояването на 
различните варианти на гръцкия като общ език/общи езици на османската 
православна общност. 

докато функциите на сакралния църковнославянски език все пове-
че се свеждат до тясно сакралната употреба, гръцкият книжовен език се 
развива в общ ‘православен’ език, използван от интелектуалци гърци, 
българи, власи и албанци. религиозната и още повече просвещенската 
литература, написана на книжовния гръцки, e предназначена за читате-
ли от цялата православнa общност, независимо от етническия им произ-
ход. до каква степен гръцкият книжовен език наистина функционира като 
книжовен език (в смисъл на езика на книжнината) и на българите личи 
от огромния брой гръцки книги, присъстващи из българските земи. от 
1750 до 1840  г. в тях намират разпространение 1115 заглавия печатни 
гръцки книги, а български само 52, като първата печатна книга на бъл-

32  Detrez, „relations…“, р. 37. 
33  николова, Билингвизмът…, с. 77 (курсив мой – р. д).
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гарски излиза през 1806 г.34 причинатa не е толкова ‘изостаналостта’ на 
българите спрямо гърците, колкото липсата на потребност от български 
книги у българския четящ елит, тъй като гръцките книги до голяма степен 
удовлетворяват нуждите му – и по съдържание, и по езикова достъпност. 

в резултат от озападняването на градските елити гръцкият език по-
лучава нов импулс за разпространение. И в този случай обаче ‘погърчва-
нето’ рядко има същински етнически подтекст; то е преди всичко процес 
на озападняване. френската култура, която се усвоява из цяла европа 
като универсална, а не етническа френска култура, започва да се разпрос-
транява и сред гръкофонските елити на Балканите, сред които е позната 
като ‘алафранга’ (буквално ‘по френския начин’). Изследвайки местните 
черти, които френската култура неизбежно придобива на Балканите, ни-
колай генчев определя ‘алафрангата’ като европейска култура с „гръцко 
оцветяване“35. обаче, като оставим настрана употребата на – впрочем в 
голяма степен, както видяхме, етнически немаркирания – гръцки език, тези 
местни черти не са етнически гръцки черти. Алафрангата е толкова чужда 
на гръцките селяни, колкото и на българските, а европеизираният гръко-
фонски елит презира в еднаква степен както гръцките choriates (селянду-
ри), така и българските chondrokefali (дебели глави). точно както в Бълга-
рия се критикува и осмива „гръкоманията“, така в гърция това се случва с 
„галоманията“. всъщност двете представляват един и същ феномен.

подобно на французите – и не само на французите, – които смятат 
френския за езика на универсалния разум и прогрес, не само гърците, 
но и много българи смятат гръцкия не за езикa на определена етническа 
група, а за езикa на разума, образованието и прогреса. те вярват, че по 
отношение на предаването на знания и култура гръцкият превъзхожда 
българския. предпочитат да говорят и да пишат на този език и да дадат на 
децата си образование на гръцки. И по този начин се превръщат в част от 
„гръкоманската“ общност.

съществуват много причини – от религиозно, професионално и фи-
лософско естество, поради които преди 30-те години на XIX в. българите 
с готовност приемат гръцкия език и гръцкия, ще рече западноевропей-
ския, градски стил на живот. те не са принуждавани нито от църковните 

34  стоянов, маньо. Българска възрожденска книжнина, I. софия: наука и изку-
ство, 1957, 471–472; стоянов, маньо. Стари гръцки книги в България. софия: народна 
библиотека „кирил и методий“, 1978, 47–168. католически български печатни книги 
има и по-рано. 

35  генчев, николай. Франция и българското духовно възраждане. софия: Уни-
верситетско издателство „климент охридски“, 1979, с. 396.
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власти, нито от гръцките или гръкофонски елити да го правят. не е не-
обходимо да бъдат принуждавани; те спонтанно стават ‘гърци’. паисий 
обвинява не толкова гръцките духовници и търговци, че насаждат своя 
език и култура сред българите; преди всичко той обвинява българите, че 
по собствено желание усвояват гръцкия език и култура. по време на цър-
ковната борба ‘гръцката’ партия, състояща се предимно от ‘гърчеещи се’ 
българи, се противопоставя на българското образование много по-остро, 
отколкото самите патриаршески митрополити.

Първи извод: Дали ‘двойното робство’  
е исторически мит в смисъла на историческа заблуда?

в резултат на появата на гръцкия и българския национализъм през XIX в. 
взаимоотношенията между патриаршията и българското паство се про-
менят. гърците изработват една нова, етническа национална идентичност, 
основана на гръцката античност, която не може да се сподели с остана-
лите православни християни. Българите започват да настояват не само 
за свои собствени училища (едно легитимно искане), но и за затварянето 
на гръцките училища (едно не толкова легитимно искане). първоначално 
Цариградската патриаршия е притеснена от настойчивостта както на гър-
ците, така и на българите, тъй като тя не само подкопава вековния modus 
vivendi, но и заплашва реда и спокойствието в християнската общност, за 
които османското управление държи отговорна църквата. в опитите си да 
прекрати тези обезпокоителни процеси духовенството на патриаршията 
призовава османските власти да предприемат мерки срещу ‘размирници-
те’ (както в случая с братя миладинови)36. по-често обаче то се опитва да 
посредничи между българската и гръцката страна.

макар патриаршията да е еднакво притеснена както от гръцкия, 
така и от българския национализъм, все пак политиката ѝ често (невол-
но) съвпада с тази на гръцките националисти и на гръцкото кралство. 
Именно заради това патриаршията лесно може да бъде заподозряна в 
преследване на същите гръцки национални цели. все пак влиянието на 
атина върху патриаршията започва да нараства чак след 60-те години 
на XIX в., а едва след 80-те години до Балканските войни патриаршията, 

36  Братята димитър (1810–1862) и константин (1830–1862) миладинови, които 
се борят за българско образование, са арестувани от османските власти, след като са 
обвинени от духовенството, че са ‘размирници’. И двамата умират в затвора в Истанбул.
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ще не ще, се превръща в откровено гръцка националистична институция, 
особено по отношение на контрола върху македонските епархии. Цър-
ковната борба и по-късното съперничество между Българската екзар-
хия и патриаршията в македония и в тракия образуват контекста, който 
насочва ретроспективния поглед на българските национални историог-
рафи към интерпретирането на четирите века управление на патриар-
шията като непрекъснато и целенасочено усилие за погърчване на бъл-
гарите, както и към приемането на паисиевото полемично представяне 
на управлението на патриаршията като ‘робство’ или ‘иго’ за научна 
концепция.

това, което превръща ‘двойното робство’ в мит, в смисъл на вко-
ренена историческа заблуда, е преди всичко систематичната интерпре-
тация на етнически неутрални обстоятелства и събития като прояви на 
етнически антагонизъм между българи и гърци. векове наред българи-
те възприемат патриаршията не като етнически гръцка, а преди всичко 
като своя над-етнична православна институция. това е тяхната църква, 
която управлява религиозната общност, която им предоставя основата на 
колективната им самоидентификация като православни християни. тъй 
като гръцкият език в голяма степен се смята за етнически неутрален, общ 
език на християнската общност, ‘гърчеенето’ също така cе явява като ет-
нически неутрален феномен, свързан с образованието, социалната класа 
и статус, но неповлияващ нa основната лоялност към религиозната общ-
ност. едва през XIX в., когато основната лоялност на жителите на Балка-
ните се измества от религиозната към етническата общност, ‘гърчеенето’ 
започва да се превръща в морален проблем. за паисий ‘гърчеенето’ е все 
още заблуда; за националистите от XIX в. то е вече родоотстъпничество. 
драмата, предизвикана от новата морална дилема, изисква и ‘драмати-
зиран’ противник, както и подобаваща ‘драматизираща’ терминология: 
‘гръкоманство’, ‘родоотстъпничество’, ‘двойно робство’. както е харак-
терно за всички исторически митове, и ‘двойното робство’ продължава да 
се възприема като ‘чиста монета’, въпреки че авторитетни историци като 
Йордан Иванов, христо гандев и други оспорват неговата валидност37.

37  Иванов, Йордан. гръцко-български отношения преди църковната борба. Из-
брани произведения, том 1, софия: наука и изкуство, 1982, 157–182; гандев, Пробле-
ми…, 699–719. напоследък и други учени оспорват по различни начини традиционната 
представа за ‘двойното робство’, напр. данова, надя. взаимната представа на българи и 
гърци XV-ти – средата на XIX-ти в. – в: данова, надя и др. Представата за ‘другия’ на 
Балканите. софия: академично издателство „марин дринов“, 1997, 179–187; Иванова, 
светлана. преди да се роди българският милет. – в: ганев, гиньо и др. Държава и църк-
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Втори извод: исторически мит в смисъл  
на компонент на българската национална идентичност  
ли е ‘двойното робство’?

неуместното драматизиране на това, което се случва, значително e до-
принасяло за превръщането на ‘двойното робство’ в исторически мит и 
в смисъла на компонент на българската национална идентичност. тер-
минът ‘двойно робство’ намеква, че българската нация е била покосена 
от извънредната беда да понася две сравними робствa. всъщност бого-
служението на чужд език, появата на градски елит, който да говори език, 
различен от този на хората от други социални слоеве, образованието на 
чужд език, организирано от тoзи елит, са феномени, общи за цяла евро-
па, а вероятно и за голяма част от света. в католическия свят латинският 
е езикът на богослужението. в хабсбургската империя немският е ези-
кът на администрацията, образованието, културата и социалната отличе-
ност, макар по-голяма част от населението да говори други езици. дори 
и в европейски държави, които не са многонационални империи като 
франция, англия и Испания, населението е лингвистично и културно 
доста хетерогенно и говори на езици, различни от този на администраци-
ята и социалния елит38. особеността на османската империя се състои в 
това, че в резултат на системата на милетите езикът на църковната адми-
нистрация играе ролята на ‘държавен език’ в рамките на православната 
християнска общност. обикновените хора не са задължени да изучават 
официалния държавен език, османския турски, и рядко им се налага да 
го знаят. това обаче не прави българския случай уникален или особено 
драматичен. 

съществуват множество паралели между положението на говоре-
щата гръцки балканска буржоазия, оказваща погърчващо влияние сред 
българите, и социолингвистичната ситуация в западна и Централна ев-
ропа. говорещата немски буржоазия в Чехия и словения упражнява по-
немчващо влияние; по подобен начин в Белгия френският се разпростра-
нява от франкофонската буржоазия сред нидерландски говорещото фла-
мандско население на фландрия. в тези страни католическата църква не 
се държи по-различно от патриаршията в османската империя: тя под-

ва  – църква и държава в българската история. софия: Университетско издателство 
„св. кл. охридски“, 2006, 135–184. 

38  до края на XIX в. във франция официалният френски език се говорел от мал-
цинство от гражданитe на държавата. (Weber, eugenе. Peasants into Frenchmen. london: 
Chatto & Windus, 1977, рр. 70–72.)
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държа върховенството на немския, съответно френския език по градове-
те и толерира, а понякога дори защитава употребата на местните езици 
сред селячеството, тъй като това ѝ помага да удържа паството си в пътя 
към Бога. съществува също така и сходство във формите на съпротива 
срещу ‘денационализацията’ на населението, сходство във формите на 
представянето ѝ като ‘насадена’ от ‘чужденци’ и дори сходство в назова-
ването на участниците: терминът ‘гръкомани’ съответства на nemškutari, 
както наричат немски говорещите словенци, и на franskiljons, както фла-
мандските националисти заклеймяват френски говорещите фламандци в 
Белгия. накратко, гледано от една по-широка европейска перспектива, 
‘гръцкото робство’ започва да изглежда доста широко разпространен со-
циален опит.

дали ‘гръцкото робство’ е ‘исторически мит’ по начин, подобен на 
‘турското робство’? най-вероятно вече не. ако четем български тек-
стове от края на XIX в., ще останем с впечатлението, че по онова вре-
ме ‘гръцкото робство’ се смята за точно толкова омразно, а понякога 
дори повече, колкото турското. все пак, докато митологическите аспе-
кти на ‘турското робство’ да са все още живи, тези на ‘гръцкото’ сега 
като че ли постепенно отмират. вярно е, че образът на патриаршията 
и на гръцката буржоазия като целенасочено работещи за превръщане-
то на българите в гърци все още може да се открие в някои научни 
публикации. Tова обаче се дължи по-скоро на силата на навика или на 
невежество, отколкото на твърдото придържане на съответния автор 
към митологическото възприемане на този аспект от българското на-
ционално минало. днес поставянето под съмнение на твърдението, че 
патриаршията наистина векове наред е водила политика по погърчва-
нето на българите, не се смята за чак такова посегателство срещу бъл-
гарската национална идентичност, каквото е поставянето под съмнение 
на политиката на османската империя по потурчването на българите. 
причините, поради които демитологизирането на ‘гръцкото робство’ 
вече не поражда толкова яростни страсти, заслужават по-задълбочено 
проучване. тук ще се осмеля да посоча само две обстоятелства. преди 
всичко, сред самите българи умерените дейци от църковното движение 
се радват на много по-малко преклонение, отколкото радикалните учас-
тници във въоръжената борба за национално освобождение. затова и 
в българската историография се приема по-лесно поставянето под въ-
прос на негативното влияние на техните противници – гърци и ‘гръко-
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мани’. на второ място, доколкото оцеляването на ‘исторически митове’ 
в огромна степен зависи от тяхната политическа релевантност, митът 
за ‘гръцкото робство’ постепенно отмира, когато, след 70-те години на 
XX в., българо-гръцките отношения започват да бележат постоянно по-
ложително развитие.

Превод от английски Надежда Гълъбова
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Родината и нейните имена: 
българската териториална 
идентичност в епохата 
под османска власт

Десислава лилова

мизия, тракия и македония са ключови имена в българския национален 
мит, но историята на тяхната употреба сравнително рядко се проблема-
тизира. за разлика от името на държавата България, което фиксира те-
риторията на родината като променлива величина, те се възприемат като 
първични и вечни елементи от колективната памет за родна земя. в дей-
ствителност трите области влизат в националното въображение едва в 
края на епохата под османска власт. задачата на настоящия текст е да 
рационализира механизмите и логиката на този процес.

мизия, тракия и македония са провинции в рамките на римската 
империя, но след края на античността губят статута си на административ-
ни единици. в течение на следващите векове те попадат под властта на 
поредица от различни императори, царе, крале и султани. както имената, 
така и границите на тези земи постоянно се променят и няма основание 
да смятаме, че в османската епоха местното население продължава да из-
ползва антични топоними като пространствени ориентири. както пише 
Цветана георгиева, „селското землище е малкият свят на българина“ в 
периода хV–хVII в.1 обитателите на тези малки светове нe знаят, че жи-
веят в някогашни римски провинции. те научават този факт едва когато 
образователната система и периодичният печат го популяризират и му 
придават първостепенно значение.

защо обаче идеолозите, които пишат учебници, чертаят географски 
карти и издават вестници, решават да нарекат родината с антични имена, е 
въпрос без очевиден отговор. по същество това са топоними, които нямат 

1  георгиева, Цв. Пространство и пространства на бългрите ХV–ХVII век, со-
фия: лик, 1999, 198–238.
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връзка с националната история. вярно е наистина, че са правени някол-
ко опита да се открият български предтечи сред племената, населявали 
Балканите в античността, но всички те остават маргинални. според нор-
мативизираната версия за произхода както славяните, така и прабългари-
те излизат на историческата сцена през средновековната епоха. поради 
острата конкуренция с гръцките съседи късното начало на българската 
история се смята за ахилесова пета на историческия разказ и провокира 
развитието на защитни стратегии. принципното отношение към географ-
ски наименования от епохата на класическата древност е крайно негатив-
но и политиката спрямо тях е радикална. те се оценяват като възможност 
за предявяване на териториални претенции от страна на гърците и зато-
ва по правило се преименуват със славянски варианти – например стара 
планина вместо хемус, пловдив вместо филипопол и т. н. от тази гледна 
точка имената, с които се обозначава родината, са драстично изключение.

коренната разлика в отношението спрямо тях навежда на мисълта, 
че специално тези имена са до голяма степен освободени от историческия 
си „багаж“. това означава, че на практика те се възприемат не само и не 
толкова като римски провинции, колкото като актуални топоними. факто-
рът, който прави тази трансформация възможна и дори неизбежна, е нор-
мативната власт на европейската география. на територията на самите 
Балкани трите области престават да са релевантни преди векове2, но про-
дължават да фигурират на картите, изработени в европа, и през хIх в. 
основната причина за това разминаване е, че дълго време Балканският 
полуостров остава практически непознат на запад. поради това описа-
нието на александрийския учен клавдий птолемей, направено през II в., 
запазва своята легитимност чак до епохата на модерността3. сравнително 
малко са нововъведенията, които отразяват промените в политическата 
конфигурация на региона, настъпили през средновековната епоха. едно 
от тях е утвърждаването на „България“ като синоним на „мизия“, но по-

2  за последен път името македония е използвано в административната макрото-
понимия на Балканите през Iх–хIV в. по това време византийската империя учредява 
административна единица (тема) под името македония, която обаче обхваща земите око-
ло басейна на река марица, т.е. територията на антична тракия. вж. коледаров, петър. 
Името Македония в историческата география, софия: наука и изкуство, 1985, 52–88.

3  за откриването на Балканите чрез пътеписите на европейски пътешественици 
вж. тодорова, мария. Балкани,балканизъм, софия: фондация „Българска наука и култу-
ра“, 1999. специално за историческата еволюция в европейската картографска визия на 
региона вж. Бешевлиев, Боян. опpeдeлянe на географското понятие „Балкански полуос-
тров“ – алтернативи и аналогии в миналото и сега, Балканистичен форум, г. VI, 1997, 
бр. 2, 9–32.



82

И С Т о Р И я ,  м И Т о Л о Г И я ,  П о Л И Т И К А

добни изменения са по-скоро рядкост. по правило не само историческите 
съчинения, но и географските карти последователно възпроизвеждат ан-
тичната топонимия на полуострова.

трансферът и популяризацията на тази научна традиция оказват пря-
ко влияние върху изграждането на представа за българска родина. ан-
тичната топонимия образува координатната система, с която си служи 
южнославянската историография още от самото си възникване. в бъл-
гарската култура тя прониква заедно с първите съчинения на историче-
ска тема, написани през хVIII в. – Стематография на христофор Же-
фарович (1741 г.) и История славянобългарска на паисий хилендарски 
(1772 г.), като и двамата автори използват за основа Царството на сла-
вяните от дубровнишкия монах мавро орбини (1601 г.). Благодарение 
на тези ранни произведения топоними като България, мизия, тракия и 
македония завладяват въображението на националните идеолози още от 
самото начало. те се превръщат в базови ориентири за идентификация на 
населените с българи земи, но по ред причини проектът се оказва сложен.

да се локализират територии, обозначени с антични или среднове-
ковни имена, в географското пространство на хIх  в. по принцип не е 
лесно. още повече, че самите сведения на мавро орбини не се отличават 
с особена прецизност. така например според него горна и долна мизия, 
съответстващи приблизително на днешна сърбия и дунавската равнина в 
България, са всъщност подразделения на тракия4. това на свой ред обяс-
нява защо паисий хилендарски твърди, че древните българи (под името 
готи) се заселили „покрай дунав в тракия“, като завладели търновска, 
видинска и нишка епархия5. аналогични „размествания“ на трите обла-
сти продължават да се правят и в началото на хIх в. за разлика от паи-
сий, който смесва тракия с мизия, кирил пейчинович (1840 г.) локализи-
ра мизия в македония и затова съобщава, че книгата му е написана „на 
прост български език от долна мизия, скопска и тетовска“6. като цяло 
може да се каже, че до 40-те години на хIх в. местонахождението на би-
вшите римски провинции остава до голяма степен неясно поради липсата 
на учебници и карти. едва с развитието на периодичния печат и географ-

4  орбини, мавро. Царството на славяните, под ред. на т. сарафов, софия: 
нау  ка и изкуство, 1983, с. 136.

5  паисий хилендарски. Славянобългарска история, под ред. на п. динеков, со-
фия: Български писател, 1980, с. 38.

6  пейчинович, кирил. Книга глаголемая утешение грешним. солун: типогра-
фия на архимандрит теодосий синаитски, 1840.
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ския сектор в образователната система откриването на територията на 
родината се превръща в приоритетен политически проект.

през 1835 г. е издаден първият учебник по география на неофит Боз-
вели, в който се задават някои базови правила по отношение на областите, 
техните наименования и локализация. примерът му е последван от десет-
ки автори и географията се утвърждава като основен предмет в учебните 
програми. до 1878 г. са отпечатани общо 38 учебника по география (54 
заедно с преизданията), 15 отделни карти (от тях 4 на европейска турция 
или Балканския полуостров) и 3 атласа (6 заедно с преизданията). през 
40-те години на хIх в. се появяват и първите периодични издания, а през 
60-те години борбата за самостоятелна църква влиза в решителна фаза 
и въпросът „кои са населените с българи земи“ попада в епицентъра на 
публичния дебат. търсенето на отговор поглъща дългогодишни усилия, 
но резултатите са по-скоро алтернативни, отколкото нормативни.

може би най-симптоматичният пример е самото име, под което се 
популяризира идеята за национална родина. Би могло да се очаква, че 
като безспорен фаворит ще се очертае името на средновековната бъл-
гарска държава. проблемът е, че този логичен избор се оказва затруднен 
от европейската картография, която вече е нормативизирала България 
като синоним на мизия. оттук следват няколко непосредствени резул-
тата. първо, мизия се маргинализира. тя изчезва още в географията на 
неофит Бозвели, а от следващите 37 учебника я споменават само 4, и то 
като древен, а не актуален топоним7. второ, формулата на населените с 
българи земи се утвърждава като „България, тракия и македония“. едва 
след образуването на самостоятелна държава през 1878 г. мизия става 
част от сакралната триада. трето, до края на епохата под османска власт 
името България не успява да стабилизира значението си, тъй като исто-
рията и географията го употребяват по различен начин. Историята из-
хожда от традицията на средновековната държава и благодарение на нея 
топонимът се налага с най-общо значение на „български земи“, докато 
географията редуцира обхвата му до територията между дунава и стара 
планина, защото следва европейския канон.

7  сведения за античните употреби на топонима „мизия“ се срещат в учебниците 
на константин фотинов (Общое землеописание вкратце за сичката земля, смирна: ти-
пография на а. дамианов, 1843), сава радулов (Стихийни уроци землеописания, смир-
на: типография на а. дамианов, 1843), Иван Богоров (Кратка география математи-
ческа, физическа и политическа, Букурещ: книгопечатница на И. копайников, 1851) и 
димитър Благоев (Кратко учебно земеописание, виена: печатница на янко ковачев и 
с-ие, 1874). 
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няма универсални правила, които да предопределят избора между 
националния и регионалния мащаб. в повечето случаи решението зависи 
от контекста и конкретните цели на автора. тодор хрулев примерно е дъл-
гогодишен учител в свищов и написва своята Кратка география (1858 г., 
II издание – 1861 г.) с намерението да я преподава пред учениците от този 
град. поради тази причина в неговия учебник колективното „ние“ на насе-
лението на България е конструирано като регионална общност:

„колко страни има [европейска турция]? Шест: Болгария, тракия, 
македония, албания, далмация и Босна с херцеговина. в коя живееме 
ний? в Болгария, която лежи между дунава, Черното море, тракия, ма-
кедония и сербия“8.

по същото време обаче драган Цанков издава своя вестник България 
(1859–1863 г.) като политически орган на униатската кауза. заглавието не 
е пояснено, но няма основание да се съмняваме, че визира националната 
родина, тъй като целта е унията да обхване всички българи, а не само 
населението между дунава и стара планина. във вестник Македония 
(1866–1872  г.) обаче приоритетното значение на топонима България е 
по-скоро регионално, макар че това също е политическо издание с нацио-
нални амбиции и дори с рекорден тираж. но самото присъствие на името 
македония в заглавието активизира областните значения на всички части 
от сакралната триада. ето защо, когато редакторът петко славейков ре-
шава да въведе във вестника рубрика „България“, той се принуждава да 
сложи специална бележка под линия, в която пояснява, че не става дума 
само за земите между дунава и стара планина: „забележвам на читате-
лите си, че отсега нататък под това заглавие ще привождами по-важните 
известия от всички онез страни, които са населени с Българи“9.

показателно е, че дори когато се свързва в съчетание с думи като 
„родина“, „отечество“, „татковина“, „майка“, името България невина-
ги се отнася към всички земи, населени с българи. две стихотворения, 
публикувани през 1877  г., могат да дадат представа за алтернативните 
референции на топонима. първото е „де е България?“ на Иван вазов10. 
впоследствие то се популяризира като песен и поради това отговорът на 
въпроса „питат ли ме де й земята, що най-любя на светът?“ е добре извес-
тен: от „белий дунав“ и Черно море през „горда стара планина“ и рила 

8  хрулев, тодор. Кратка география или землеописание, Букурещ: типография 
на митрополит нифон, 1858, с. 18.

9  Македония, г. III, бр. 20 от 12 април 1869.
10  Българска възрожденска поезия, под ред. на кирил топалов, софия: Български 

писател, 1980, 572–574.
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до марица, която „тихо шава из тракийска равнина“, вардар и вълните 
на охридското езеро. второто стихотворение е забравената днес творба 
на стоян михайловски „към моите братя българи“11. в него авторът се 
обръща към „майка България“ и горчиво оплаква нейното преименуване 
на туна (на български: дунавски) вилает. тази административна единица 
на османската империя има ясно определени граници и затова можем да 
сме сигурни, че в случая рила, марица, вардар и охридското езеро, т.е. 
земите на тракия и македония, остават извън визираната територия на 
родината:

о, татковино злочеста,
родино бедна и клета, (…)
прекръстиха та, о, майко,
прекръстиха та коварно!
БългарИя не си вече – 
тебе та казват днес тУна,
ти си веч тУна-вИлает.

очевидно е, че при употребите на топонима България има повече 
изключения, отколкото правила, но все пак до известна степен двете му 
значения разграничават „сферите си на влияние“. освен базовото раз-
минаване между история и география разлика има и между режимите на 
употреба в литературен и в политически контекст. така например през 
1872 г. Българският революционен централен комитет назначава васил 
левски за „главен апостол на цяла България, тракия и македония“12. ня-
колко години по-късно христо Ботев също става член на БрЦк, така че 
несъмнено знае и разбира политическия смисъл на тази формула. в по-
езията си обаче той обезсмъртява обесения революционер като син на 
България – единствената „майка“ и „родина мила“: „и твой един син, Бъл-
гарийо, виси на него със страшна сила“ („обесването на васил левски“, 
1876) 13.

Изборът на хр. Ботев навежда на мисълта, че литературата се вли-
яе повече от историята, отколкото от географията и затова обикновено 
асоциира идеята за родина с името България. докато политическият език 
се съобразява по-скоро с географския канон – особено когато става дума 
за проекти от териториално естество. ключова роля в това отношение 

11  пак там, 556–563.
12  георгиева, Цветана, николай генчев. История на България ХV–ХIХ век, т. II, 

софия: анубис, 1999, с. 512.
13  Българска възрожденска поезия, с. 543.
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изиграва борбата за самостоятелна българска църква, която трябва да се 
отдели от константинополската патриаршия и да се конституира в на-
селените с българи земи. дебатът с гърците за границите на тези земи 
продължава десетилетия наред и култивира определена дисциплина при 
употребата на топоними. не е случайно, че територията на желания цър-
ковен суверенитет по правило не се дефинира под името България, за да 
не се поставят под съмнение претенциите върху епархии на юг от Бал-
кана. мотивите на тази специфична езикова политика са резюмирани от 
вестник Право:

„гръцките съвременни списатели и вестникари са стреснаха дотол-
кос, щото […] отстъпиха собствена називаема България на Българскийт 
народ и там – в старата долна мизия – те драговолно позволяваха на той-
зи народ всякакъв вид свободи било в църковно, било в гражданско само-
управление. за това свое към Българскийт народ великодушие речените 
списатели и вестникари друго не искаха от него освен да са ограничи в 
това тъй точно от тях определено място и да не хвърля поглед през Балка-
на към ония страни, които в старо време са носили името на Тракия и Ма-
кедония, и които, било що било, трябало за нуждата на гръцкото величие 
и на гръцката цивилизация да са считат за гръцки страни“14 .

както показва дебатът за седалището на екзархията, аргументи от та-
къв порядък оказват силно влияние върху статута на България в сакрал-
ната триада. непосредствено след султанския ферман от 1870 г., с който 
се учредява самостоятелната българска църква, възниква въпросът къде 
да се установи управляващият орган на новата институция15. в поредица 
от статии вестник Право лансира тезата, че трябва да се избере град на те-
риторията на област България, тъй като това е историческият, културен, 
географски и административен център на българските земи. Или както 
се изразява петър оджаков, това е „земята-майка“. „от тъз собственна 
България не си ли водят названието и сегашните повредом распръсна-
ти Българи? – пита той и възмутено порицава своите противници, кои-
то настояват за установяване на екзарха в Цариград: каква родителска 
неблагодарност: родил ся от майка си, а пък си учи децата да я не при-

14  [„за териториите на българската екзархия“], Право, г. VIII, бр. 31 от 9 октом-
ври 1872, анонимна статия.

15  подробен анализ на дебата вж. у Божинов, пламен. относно споровете за 
екзархийското седалище през 70-те години на хIх век, Исторически преглед, кн. 5–6, 
2004, 225–243.
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познават като стара майка!“16 но независимо от огромния си символен 
капитал територията между дунав и стара планина, на която се намират 
три столици на средновековната българска държава, не успява да наложи 
доминацията си над тракия и македония. опитите за йерархично струк-
туриране на триадата се натъкват на твърда съпротива и това довежда до 
провал на предложението за обявяване на търново за столица на екзархи-
ята. особено остри са възраженията на петко славейков. „отечеството 
на Българите – категорично заявява той – не е само туна-вилает, но е 
всичка европейска турция“17.

както е известно, за седалище на екзархията е избран Цариград, 
което означава, че именуване на отечеството като европейска турция се 
оказва печеливш политически ход. заслужава да се отбележи, че когато 
пише стихове, славейков никога не нарича родината турция. напротив, 
той се обръща към нея с името България, призовавайки я да се върне на 
историческата сцена: „с Бога и русия / тръгвай, Българио!“18 но когато 
пише политически статии, същият славейков не само редуцира България 
до регионален топоним, но я и десакрализира, „прекръствайки“ я на ос-
мански вилает. в поезията този акт се третира като злонамерено „ковар-
ство“, но в периодичния печат той е напълно легитимен аргумент. Уси-
лието за разграничаване на историята от принципа, по който се формира 
представата за родина, е съзнателно и се налага като норма от водещи 
фигури в политическия елит. основен фактор за това развитие е конку-
ренцията с гърците за преразпределение на православните епархии. кол-
кото и голяма да е била средновековна България, тя определено възниква 
по-късно от елада или византия и тази хронология превръща историята 
в неизгоден терен за териториални претенции. за сметка на това геогра-
фията с нейната статистическа страст обслужва пряко българските цели. 
Именно благодарение на нея е създаден политически проект, който пос-
тулира, че родината се простира дотам, докъдето има българи, защото 
правото на собственост върху определена територия зависи единствено 
от населението ѝ в съвременността.

Иронията е в това, че пак благодарение на същата наука се оказва 
невъзможно да се каже къде точно се простират въпросните земи. колек-
цията от антични топоними, с която си служи европейската география, 

16  оджаков, петър. България и Цариград, Право, г. VI, бр. 20–26 от 12 юли – 23 
август 1871. 

17  славейков, петко. по въпросът за седалището, Македония,  г. V, бр. 14 от 6 
април 1871.

18  Българска възрожденска поезия, с. 486.
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се оказва неадекватен инструмент за тази цел. тя по-скоро пречи, откол-
кото помага да се очертават граници, защото историческата география е 
крайно несигурен източник на информация и не позволява да се израбо-
ти стандартизирана визия на балканските земи. десетките учебници по 
география, които циркулират в българските училища през този период, 
недвусмислено свидетелстват за липсата на норма. това са преводи от 
източници, писани на френски, гръцки, руски, немски и английски, като 
частта за европейска турция е разширена въз основа на личните компе-
тенции на преводача. резултатът е, че от общо 38 географии, 15 карти и 
3 атласа няма дори две издания, които да предлагат напълно идентични 
сведения за делението на балканските земи.

срещат се следните 16 имена на области (подредени по азбучен ред): 
албания, Босна, България, влахия, горна албания, далмация, долна ал-
бания, епир, македония, молдова, румелия, сърбия, тесалия, тракия, 
херцеговина, Черна гора. от тях влахия, молдова и сърбия имат отно-
сителна автономия от османската империя, поради което понякога са по-
ставени в отделен списък заедно с гърция, а понякога са изброени заедно 
с всички останали топоними. максимален брой имена изрежда констан-
тин фотинов (1843 г.) – 13, а минимален – тодор хрулев (1858 г.), който 
споменава само 6, но след пет години издава нов учебник, в който ги уве-
личава на 1119. през 1861 г. Йоаким груев издава география, в която дава 
сведения освен за областите и за вилаетското деление20. Инициативата му 
е подета и от други автори, но броят вилаети не се уеднаквява. той варира 
между 21 (у никола михайловски – 1869 г., и Иван момчилов – 1869 г.) 
и 7 (у кузман Шапкарев – 1868 г.)21.

ориентацията в тази сложна координатна система се извършва по-
средством списъци на градове, разположени във всяка териториална 
еди ница. това на практика е единственият маркер, обозначаващ гра-
ниците на съответните земи. в учебниците от 60-те и 70-те години на 
хIX в. се появяват паралелни списъци. едни и същи градове са посо-
чени веднъж в състава на конкретна област и втори път – в състава на 

19  фотинов, константин 1843, цит. съч.; хрулев, тодор, цит. съч.; хрулев, т. 
Кратко землеописание, Браила: румъно-Българска книгопечатница на хр. ваклидов 
1863.

20  груев, Йоаким. Уроци от землеописание, виена, книгопечатница на л. сомер 
1861.

21  михайловски, никола. Кратко землеописание, Цариград: народна печатница 
при Българската църква, 1869; момчилов, Иван. Малко политическо земеописание, ви-
ена: книгопечатница на л. сомер, 1869; Шапкарев, кузман. Кратко землеописание за 
малки детца, Цариград: печатница на в. Македония, 1868.
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конкретен вилает. кои и колко населени места ще бъдат споменати, е 
въпрос, чийто отговор зависи от личните предпочитания на съответния 
автор. особено симптоматичен е казусът на охрид, който поражда иде-
ологически проблем, тъй като според европейската картография градът 
се намира в албания. както е известно, тази област не е част от сакрал-
ната триада, докато охрид има ореола на национална светиня. поради 
нормативната власт на европейската наука проблемът не е лесен за ре-
шаване и това обяснява защо в повечето учебници или изобщо няма ин-
формация за охрид, или ако има такава, тя е поместена във вилаетския 
списък с градове. алтернативните решения са две. първият вариант е да 
се премести охрид – или на границата между македония и албания (к. 
Шапкарев – 1868 г.), или направо в македония (н. Бозвели – 1835 г.)22. 
втората възможност е да се предявят претенции към албания като бъл-
гарска земя. понякога жестът се извършва косвено и предпазливо – със 
самото обявяване на охрид за албански град (Й. груев – 1861 г., сава 
радулов – 1843 г.)23. в други случаи обаче претенциите са открити. така 
например Ив. Богоров (1851 г.) директно преименува албания на ветха 
Блъгария, докато Ботю петков (1868  г.) разделя областта на горна и 
долна албания и ограничава българските интереси само до „горната“ 
ѝ част24.

както се вижда, хората, които имат за задача да открият населените 
с българи земи, не са в състояние да постигнат консенсус дори по та-
къв кардинален въпрос като местонахождението на охрид и евентуал-
ното разширение на сакралната триада. точно затова дипломатичният п. 
славейков е склонен да нарича отечеството европейска турция и вместо 
да конкретизира, предпочита да изтъкне, че българите населяват „всички 
главни провинции“ от европейските владения на султана25. факт е, че до 
края на епохата под османска власт образователната система не успява да 
изработи стандарт за описание на родината. списъците с градове продъл-
жават да се разминават драстично и този конфликт се отразява пряко вър-
ху географските карти. също както авторите на учебници, картографите 
прокарват границите на България, тракия и македония там, където лично 
те намерят за уместно. резултатът е, че редица големи градове получават 
свободата да сменят „жителството“ си в определена област, а понякога 

22  Бозвели, н. Цит. съч.; Шапкарев, к. Цит. съч.
23  радулов, с. Цит. съч.; груев, Й. Цит. съч.
24  петков, Б. Кратка всеобща география, виена, книгопечатница на л. сомер, 

1868; Богоров, Ив. Цит. съч.
25  славейков, п. Цит. съч.
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дори излизат от границите на сакралната триада. как изглеждат такива 
миграции, можем да съдим от долната таблица, която обобщава съпоста-
вителни данни от 5 географски карти26:

охрид Битоля Разлог Кюстендил Враня

Димитър 
Хаджи Русет, 
1843

албания македония македония македония албания

Константин 
Фотинов, 
1843

албания македония тракия македония сърбия

Димитър 
Ангелидев, 
1862

македония македония тракия България албания

Христо 
Данов, 1863 албания македония македония македония България

Христо 
Данов, 1865 албания албания македония България македония

струва си да се запитаме как обикновените потребители на тези гео-
графски визии са могли да преценят в коя от областите се намира тяхното 
селце или градче. трудно е да се отговори еднозначно, но е симптоматич-
но, че дори през 60-те и 70-те години на хIх в., когато имената на Бъл-
гария, тракия и македония не слизат от страниците на печата, тяхната 
употреба в локален контекст остава ограничена. в периодичния печат от 
този период са публикувани над сто описания на селища, но на пръсти се 
броят авторите, които съобщават, че техните родни места се намират в 

26  в таблицата са обобщени данни от следните географски карти: хаджи русет, 
димитър. Карта на сегашная Болгария, Тракия, Македония, страсбург, 1843; фотинов, 
константин. Харта Восточнаго Европи полуострова (публикувана в Общое землео-
писание вкратце за сичката земля, 1843, смирна: типография на а. дамианов); ан-
гелидев, димитър. Карта пространна на Европаическа Турция, 1862; данов, христо. 
Главна карта от Европско Турско, виена, 1863; данов, христо. Европейска Турция и 
Гърция (публикувана в Землеописателен атлас в двадесят и четири карти, 1865, вие-
на: печатница на л. сомер).
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някоя от трите култови области27. координатната система продължава да 
е ориентирана спрямо най-близкия град, който невинаги е администрати-
вен център, а мащабът на географска абстракция се свежда обикновено до 
местната каза или епархия.

по мое мнение този вид информация заслужава да се помни. тя е 
важна, защото съдържа убедителни свидетелства, че откриването на ро-
дината е социален процес, а не генетична памет – то е знание, което се 
формира трудно, усвоява се бавно и подлежи на промени. можем само 
да съжаляваме, че днес тези описания заедно с учебниците и картите от 
хIх в. са потънали в архивите. за разлика от вазовото стихотворение 
„де е България?“, което е написано в самия край на същата епоха, но 
продължава да се пее от всяко българско дете, те нямат статута на литера-
турна класика. затова са забравени, а заедно с тях от колективната памет 
са изтрити и алтернативните представи за родина, родени във въображе-
нието на българите преди появата на независима държава. от десетките 
уроци по география, изнесени в епохата, когато нацията се формира, е 
запомнен само един. по принцип смятам такава цензура на паметта за 
вредна, защото представя света като система от въпроси с предварително 
известни отговори и снема отговорността за правенето на история. но в 
случая съм склонна да приема избора на вазовите стихове за сполучлив, 
стига да не забравяме, че съществената информация се крие в самата въ-
просителна, поставена след фразата „де е България?“.

27  за описанията на селища през възрожденската епоха вж. лилова, десислава. 
възрожденският проект за географски речник на българските земи. – в: Балканистичен 
форум, кн. 1/2/3, 2004, 20–26.
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Задругата – мит или реалност?
За реалностите, пораждащи митове,  
и за пораждащите реалност митове

анелия КасаБова

голямото/комплексно/разширено патриархално семейство, обобща-
вано като балканско, извеждано от дълбока (славянска, илирийска) ста-
рина, проектирано върху настоящото, често се разглежда като основа на 
целия обществен строй на Балканите, определян като патриархат.

ще се опитам да представя накратко историята на възникване на 
мита за „задругата“ на Балканите – сложното взаимодействие между про-
менящи се вътрешни и външни (не само научни) фактори от времето на 
възникването му (най-общо – втората половина на хIх век) до днес.

критичният анализ на проучванията на семейните форми и структу-
ри разкрива инструментализирането на този мит за политически цели – 
отново от възникването му до днес, – инструментализиране с различна 
насоченост в зависимост от историческа епоха, обществен строй, поли-
тически възгледи. 

така като основен проблем изпъква въпросът за ролята на науката в 
процеса не само на реконструиране, но и на конструиране на действител-
ността. 

на биполярната опозиция „Балканите“–„европа“  – идеологическа 
наследница на конструираната през просвещението по-широка представа 
за Източна европа – е посветена вече трудно обозрима литература1. 

1  Улф, лари. Изобретяването на Източна Европа: Картата на цивилизаци-
ята в съзнанието на Просвещението, софия: кралица маб, 2004; тодорова, мария. 
Балкани. Балканизъм, софия: фондация „Българска наука и култура“, 1999; Биелич, 
душан и обрад савич (съст.) Балканите като метафора: Между глобализацията и 
фрагментаризацията, софия: труд, 2004; гроздев, георги. Откриването на Балкани-
те, софия: Балкани, 2006; грънчаров, стойчо. Балканският свят, софия: дамян яков, 
2001; hOmO BalCaNICuS: знаковост и културна идентичност (сборник от доклади и 
съобщения, изнесени на научна международна конференция), софия: нБУ, 2–3 декември 
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съществена част от постоянно обновяваща се дискусия за същността 
на полуострова и на предполагаемата балканска идентичност представля-
ват изследванията на семейството, доколкото то се разглежда като основа 
на обществото, чрез вида и характера на семейните структури се търси 
обяснение за цялостното обществено развитие.

пределно синтезираното набелязване на комплексните взаимовръз-
ки между реалности и митове в едно почти двувековно историческо раз-
витие неминуемо води до това засегнатите въпроси да останат по-скоро 
загатнати, отколкото пълно представени. въпреки това рискувам такъв 
подход, за да набележа някои, според мен, важни моменти. 

Реалностите, породили един мит.  
Възникване и развитие на изследванията  
на семейните форми

Изследването на семейните форми в България, както и в другите балкански 
страни, започва около средата на хIх век. подтиците идват първоначално 
отвън. през хIх век се развива историческата правна наука. доминиращата 
концептуално-теоретична основа през това време е еволюционизмът. воде-
щи изследователи са макленън2, мейн3, тайлър4, морган5, пост6, лавелйе7, 

1994; Bakić-hayden, milica. „Nesting Orientalisms: the Case of Former Yugoslavia“, Slavic 
Review, No. 4 (Winter), 1995; Blažević, Zrinka. „rethinking Balkanism: Interpretative Chal-
lenge of the early modern Illyrism“, Études Balkaniques, No. 1, 2007, 87–106; дончева, 
гергана. Балканите в перспективата на киното. софия, 2009, дис., и др.

2  maclennan, Simon. Studies in ancient history comprizing a reprint of marriage and 
inquiry into the origin of the capture in marriage ceremonies, 1865.

3  maine, henry. Ancient law, london, 1870; Idem. Etudes on the early history of 
institutions. london, 1875; Idem. Village communities in the East and West. london, 1871.

4  Tylor, edward. Primitive Culture. london, 1871; Idem. Researches into the early 
history of mankind and the development of civilization. london, 1878.

5  morgan, louis-henry. Ancient societies. New York, 1878; Idem. The system of con-
sanguinity and affinity of the Lines of human Progress from savagery trough barbarism to 
civilisation. New York, 1877. 

6  Post, hermann albert. Studien zur Entwicklungsgeschichte des Familienrechts. 
Oldenburg, 1889; Idem. Grundriss der ethnologischen Jurisprudenz. Oldenburg, 1894; Idem. 
Der Ursprung des Rechts. Oldenburg, 1876.

7  laveleye, emile de. De la Propriete et de ses formes primitives. I edit. Paris, 1874; 
Idem. La Penisule Balcans. 2 vol. Bruxelles, 1886.
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льотурно8, льопле9 и др. всички тези имена са приведени от ст. Бобчев 
в обширната библиография към труда му за българската челядна задруга, 
повечето са цитирани и от Ив. е. гешов в „задругата в западна България“. 
списъкът лесно може да бъде продължен – библиографията на Бобчев об-
хваща 309 имена на съвременни автори от 11 държави10. 

от гледна точка на повечето представители на еволюционизма раз-
витието на семейството протича линеарно от комплексно семейство с 
колективна собственост към нуклеарно семейство и частна собственост. 
това прогресивно развитие се извежда като характерно за цялото чове-
чество, но при т.нар. културни народи началните фази са отдавна прео-
долени. само при т.нар. природни народи могат да се открият все още 
ранните семейни форми. Чужди учени търсят и откриват в славянското 
пространство „етнографски/народоучен музей“, в който се съхранява ма-
териал за отминали исторически епохи. Балканските учени, в опита си да 
събудят международния научен интерес и да получат признание, поставят 
в центъра на своите разработки онова, което международната общност е 
признала за научно значимо. 

търсенето на старината, на „автентично“ славянското сред местните 
учени/общественици е с цел еманципиране спрямо европейската наука. 
в славянското пространство еволюционизмът получава и едно допълни-
телно значение: в най-старите семейни и правни форми се открива – във 
връзка с идеите на хердер за равноправно и самостоятелно развитие на 
народите – израз на специфичния народен дух. Интересът на изследовате-
лите – представители на градската интелигенция – се насочва към селска-
та култура. Целенасочено се търси определена семейна форма и свърза-
ните с нея обреди и обичаи – разширеното или комплексно структурирано 
домакинство като израз на по-ранни стадии на развитие и като носител 
на демократичния, колективистичен славянски дух, който да послужи за 
основа на една демократична държавна система. 

показателен е изборът на термин за разширеното семейство „задру-
га“. терминът е неологизъм, дефиниран за първи път през 1818 г. от вук 
караджич в Lexion serbico-germanico-latinum. този неологизъм, опреде-

8  letourneau, Charles. L’evolution du marrige et de la famille. Paris, 1888; Idem. 
L’evolution de la propriete. Paris, 1889; Idem. L’evolution de la morale. Paris, 1887.

9  le Play, Frederic. L’organisation de la famille. 3. ed. Paris, 1884.
10  Бобчев, стефан. Българската челядна задруга в сегашно и минало време. Ис-

торико-юридически студии. – във: СбНУ, т. 22–23, софия, 1906–1907, 195–207; гешов, 
Иван. задругата в западна България, Периодическо списание на БКД – Средец, средец, 
1887.
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лян като такъв от съвременниците, добива централно значение – той се 
налага поради широкия спектър от положителни значения, с които е нато-
варен. съществителното „задруга“ в сръбския език означава дружество, 
общество. Богишич изтъква, че в херцеговина и Черна гора със задруга 
се обозначава не разширеното семейство, а различни общо извършвани 
дейности за общото благо: „задруга се нарича, ако цялото село поправи 
или изгради църква, построи пътища или чешми или когато съставя дру-
жини срещу турците“11.

по-широко разпространено в славянските езици по това време е 
прилагателното „задружен“ със значенията общ, кооперативен, обеди-
нен. Именно тези семантични аспекти на думата играят водеща роля при 
избора ѝ за обозначение на семейна форма като балканска и славянска 
специфика. 

в българския и в сръбския език например по това време за разши-
рени семейства се използва и народното название „куп“, „купчина“. то 
се оценява обаче като неподходящо за общо понятие не само защото се 
използва и за вещи, но и защото се свързва и с отрицателни асоциации за 
теснота и безредие. 

дебатите от края на хIх  – началото на хх век12 дават основание 
за извода, че с понятието „задруга“ са били описвани различни семей-
ни и домакински форми. важно е да се подчертае, че е била търсена 
аналогията със схващанията за немската Hauscommunion/Grossfamilie/
Hausgemeinschaft, както и съпоставимост с френските представи и тер-
мини за разширено семейство. 

дискусиите около задругата се водят интернационално. задругата се 
разглежда, от една страна, като ранен стадий в еволюцията на семейните 
форми, през който са минали всички народи. от друга страна, чрез тезите 
за задругата се търси доказване на определена общност – например арий-
ска13, славянска14.

11  Bogisic, Valtazar. Zbornik sadasnijih pravnih obicaja u juznih slovena. Zagreb 
1874, 6–9.

12  подробно  – Kassabova-Dintcheva, anelia. Migration und Familie. Familienfor-
schung und Politik (am Beispiel Bulgariens). Sofia, Variant 2000, 2002.

13  Cohn, Georg. gemeinderschaft und hausgenossenschaft. In: Zeitschrift für 
vergleichende Rechtswissenschaft, 13, Stuttgart, 1898–1899, S. 1–128, разглежда в сравни-
телен план „арийски и не-арийски племена и народи“, стигайки до извода за комплексно-
то семейство като обща характеристика на ранното историческо развитие.

14  руските славянофили откриват в комплексната семейна форма основата на 
общностно-демократичната политическа организация на русия: леонтович, феодор. за-
дружно-общинный гарактер быта древней россий. Журнал Министерства Народного 
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доколкото изследванията на семейните форми се развиват в периода 
на национално консолидиране и изграждане на национални идентичности, 
то твърде рано на преден план излизат търсенето и подчертаването на 
комплексни семейни форми като национална специфика. това може да се 
изведе като специфика на редица „закъснели“ нации15, на Балканите то е 
свързано с разграничаване между различните етно-национални науки16.

 
макар дефинирането на задругата да включва различни критерии 

при различните изследователи, общото в повечето дефиниции е, че тази 
семейна форма се описва като стопанска общност с неразделени имоти. 
Идеализиращият поглед върху голямото семейство, на което се приписват 
здрави морални норми, солидарност и общност, характеризира подхода 
на водещите изследователи на семейните форми у нас, които в тълкувани-
ята си се опират на международни социологически, правно-исторически и 
етнологични изследвания. 

подчертават се икономическите, моралните и политическите пре-
димства на задругата. Икономически: 

– колективната собственост може да предпази селяните от пролета-
ризиране и срещу бедността; 

Просвещения, 1874, 6,7,8; Бестьюжев-рюмин, константин. О задруге древних славянь, 
москва, 1872; ковалевский, максим. Очерк происхождения и развития семья и соб-
ственьости (Vorlesungen gehalten an der universität in Stockholm). Sankt Peterburg, 1896. 
Kadlec, Karel. Rodinny nedil cili zadruha v pravu slovenskem, Praha, 1898, изказва тезата за 
задругата като общославянска характеристика, присъща на източно-, южно-, западните 
славяни. по същото време излизат трудовете на Peisker, Jan. „Zadruha na Prachensku“, 
Athenaeum 1988, t.V, N 9,10; Idem. Slovo o zadruze. Praha, 1899; Pekar, Jan. „K sporu o 
zadruhu staroslovanskou“, CCH 1900, VI, 243–267, които се опитват да оборят тезата за 
егалитарно-демократичния характер на задругата и интерпретират тази семейна струк-
тура като сравнително ново явление, възникнало в резултат на данъчната политика на 
византия. 

15  ясно изразен е националнополитическият и идеологически аспект при riehl, 
Wilhelm heinrich. Die Familie. 10. aufl. Stuttgart 1889 (1. aufl. 1855). виж критични ана-
лизи още през 1960-те и 1970-те години – Kramer, Dietmar. „Die politische und ökono-
mische Funktionalisierung von „heimat“ im deutschen Imperialismus und Faschismus“, Dis-
kurs 6–7, 1973, 3–22; Weber-Kellermann, Ingeborg. „Kontinuität und Familienstruktur. W.h. 
riehl und das Problem der geschichtlichkeit von Primärgruppen“. In: Bausinger, hermann/
Brückner, Wolfgang (hg.): Kontinuität, Geschichtlichkeit und Dauer als volkskundliches Pro-
blem. Berlin, 1969, 143–153.

16  Kassabova-Dintcheva, Migration und Familie…
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– задругата се оценява като кооперативно дружество за обединяване 
на капитал и работа, осигуряващо за селското стопанство възможност за 
ефективно разпределение на труда. 

както Бобчев, така и гешов интерпретират задругата като древна и 
автохтонна социална форма на кооперацията.

политическите предимства на задругата обобщава Иван евст.  гешов: 

като посредница между индивидуума и общината задругата учи на 
самоуправление. въртенето на задружната челяд в дребно прилича на 
управлението из една община, на едно анонимно дружество. задругата се 
явява като начало на парламентарний режим и приготовлява членовете си 
за упражняването на техните обществени и политически права17.

в опита да се обоснове специфичният семеен дух и определена на-
следствена система, позоваването на традицията играе водеща роля. зад-
ругата се тълкува като древна обществена форма, чиито норми и ценности 
се предават непроменени през вековете и определят нейното съхранение. 
наличието на такива примери в тогавашното време е основното доказа-
телство за разпространението им и в по-ранни исторически епохи. осно-
вен метод е екстраполирането на съвременни етнографски данни върху 
по-ранни исторически епохи.

събирането и описването на етнографски материали е в центъра на 
изследователския интерес, доколкото по всеобщо прието мнение народ-
ната култура е в етап на отмиране поради навлизането на нови капита-
листически отношения. стремежът е да се обхване и опише многообра-
зието и вариантите ѝ, което едновременно служи като доказателство за 
нейната автентичност и древност. в тази дейност се привлича локалната 
интелигенция, улеснена от факта, че етнографската събирателска работа 
не изисквала специализирани познания, доколкото основната литература 
е била обозрима, а като водещи методи се използвали предварително под-
готвени/разпратени въпросници/анкети и наблюдението. 

по този начин изследователският интерес към обичайното право 
създава, продуцира самите извори, като при това се изхожда от определе-
ни теоретични конструкти и категории. 

така се поражда митът за задругата, който не определям като „фал-
шифициране“: разширени и комплексни семейни форми, както и принци-
път на изключване на низходящите от женски пол от наследяването без-
спорно са съществували. Извеждането на задругата като единствена или 

17  гешов, И. е. задругата в западна България, с. 446.
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поне доминираща форма обаче е резултат от специфичните исторически 
условия.

Бобчев (един от водещите български изследователи на задругата) 
подчертава, че задругата в България в края на хIх  – началото на хх 
век е рядко изключение и че статистически определено доминира малкото 
семейство. но дори и за малкото семейство общностният елемент се из-
тъква като конституиращ: 

Би могло да се каже, че задружността е нещо като необходим еле-
мент в селския у нас домашен строй изобщо. задружният елемент е като 
зърно, което почива в всяка селска челяд и което може при износни усло-
вия да се развие в задруга. тези условия обаче не са в днешно време нито 
благоприятни, нито колко годе сносни18.

така създаденият научен семеен идеал служи на практико-политиче-
ската цел да се натоварят с положително значение традицията и общност-
та, да се засили груповата идентичност и тя да се превърне в патриотична 
добродетел. възпитателните им амбиции са напълно обясними и очак-
вани. ако трябва да се определят научните изследвания от онова време, 
то те са едновременно учебни материали (за целите на преподаването и 
за самообразование), публикации за широката публика и специализирани 
издания, насочени към съвременните правораздавателни органи.

За мита, пораждащ реалности. Законодателни промени

освен активното популяризиране на нормите и ценностите на задруга-
та, проучвателите ѝ използват събраните от тях материали по обичайно 
право като база за държавното законодателство. в този опит българските 
изследователи и политици следват или полемизират със съвременните им 
сръбски, хърватски, черногорски колеги. като особено похвален пример 
се привежда черногорското гражданско законодателство, създадено от 
Богишич, което укрепва голямото семейство, а се критикуват хърват-
ските закони от 80-те години на хIх век, които затрудняват създаването 
на нови задруги и узаконяват частната собственост. привържениците на 
задругата са полагали усилия да я наложат като база на обществения ред 
чрез съответното законодателство. Целта е да се запази чрез правни мер-
ки срещу раздробяване колективната собственост. като основа за прав-

18  Бобчев, с. Българската челядна задруга…, с. 52. 
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ното подкрепяне на задругата служи обичайното право. селективното 
записване на това обичайно право е свързано отново основно с имената 
на валтазар Богишич, петър оджаков, стефан с. Бобчев, Иван евст. ге-
шов, димитър маринов и др. в България не се стига до законодателно 
признаване на задругата като юридическа личност, макар и в тази насока 
да са правени опити. Успешна е съпротивата на изследователите на раз-
ширеното семейство по отношение на закона за наследството от 1890 г., 
според който дъщерите се признават за равноправни наследници. този 
закон, както и законът за имуществените отношения и семейството, спо-
ред който на жената се признават права на собственик, се определят от 
Бобчев като „удар срещу задругата, който ѝ отнема основата“19.

активната юридическа и популяризаторска работа на привържени-
ците на задругата, които принадлежат към видните юристи и държавни-
ци на своето време, е в основата на промените в закона на наследство-
то. така през 1896 г. се приема „закон за някои допълнения в закона за 
наследството“20, който дава право на наследниците от мъжки пол да изку-
пуват срещу определена цена дяловете на наследниците от женски пол, в 
които били включени недвижими имоти. поправката в закона от 1906 г. 
предвижда наследниците от мъжки пол да наследяват два пъти по-големи 
дялове от тези на наследниците от женски пол от непокритите недвижими 
имоти и от онези движими имоти, които се смятат принадлежност на зе-
меделското стопанство21. 

така митът за задругата определя в немалка степен социалната поли-
тика. както в тогавашния научен и медиен (вестници и списания) дискурс, 
така и в съвременните изследвания законодателните промени се обясня-
ват с противоречието между обичайно право и закон – обяснение, започ-
нато от изследователите от края на хIх и началото на хх век и стигащо 
до учени от ххI век22. Изследователската стратегия определя обхвата и 
подбора на материалите, като едновременно открива перспективите за 
едни проблеми и ги затваря за други. систематизираното събиране на оп-
ределени факти/данни е винаги резултат от изследователската активност, 
а не е независима от изследователя „обективна“ величина. специфичният 

19  Бобчев, с. Българската челядна задруга…, с. 135.
20  държавен вестник, № 29, 6.II.1896 г.
21  държавен вестник, № 29, 7.II.1906 г.
22  касабова, анелия. от обичай към закон?, Балканистичен форум 2002/1–3, 

51–65 (= Българска етнология 2002/2, 39–55); Bonceva, Tzvetana, Kassabova-Dintcheva, 
anelia. „Brautpreis und/oder mitgift in Bulgarien“, L’Homme, Jg. 14, heft 1, 2003, 131–140.
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подход конструира анализираните проблеми чрез селективния подбор и 
обработка. 

макар България в периода до втората световна война да остава 
страна с преобладаващо земеделско население, трансформационните 
процеси са дълбоки и на всички нива. динамиката на развитие, промени-
те в стопанската структура, процесите на урбанизация, възникването на 
буржоазни слоеве, разширяването на образователната мрежа и отраже-
нието на тези процеси върху семейните структури, върху отношенията 
между поколенията и върху представите за полови роли в значителна сте-
пен остават извън вниманието на изследователите на семейството поради 
концентрирането на дискусиите основно около въпросите „за“ и „против“ 
задругата23. 

Изхождайки от определен научен модел, изследователите на задру-
гата се опитват да материализират основно чрез образователната и прав-
ната система конструираните структури. достъпът до медиите, наличието 
на по-големи ресурси, силата на институциите определят влиянието на 
дискурса върху обществената практика. Чрез широкото популяризиране 
на тези идеи, чрез селективното узаконяване на определени обичаи и на-
лагането им със силата на държавната власт, влиятелните за времето си 
теории успяват да се наложат и като колективни представи. 

Континуитети в преломите.  
митът за задругата през социализма  
и „Студената война“

 
запазването на мита за задругата чрез методите на един трансформиран 
еволюционизъм и от 1980-те години – на структурализма, има своите как-
то научни, така и обществени причини24. съвсем схематично обобщено: 
разширеното семейство се оказва подходяща формула и през социализма. 
голямото семейство с неговия специфичен колективистичен дух се пред-
ставя като коренно различно от индивидуалистичното малко семейство 
на капитализма. задругата е един много гъвкав образ – при издигането 
ѝ като основен традиционен модел се подчертава, от една страна, сла-
вянската общност (особено тази с източните славяни), същевременно от 

23  за тези дебати в България, а и в една по-широка балканска перспектива – Kas-
sabova-Dintcheva, Migration und Familie…

24  вж. по-подробно – Kassabova-Dintcheva, Migration und Familie… 



101

I .  м И Т о В Е ,  П о Н я Т И я  И  Р Е К о Н С Т Р у К Ц И И  Н А  м И Н А Л о Т о

национална перспектива тя се тълкува като „носител на традициите на 
българския народ“. 

макар в изследванията върху семейството през социализма доми-
ниращ да е еволюционизмът, развиват се и нови подходи, особено в об-
ластта на историческата демография. така още през 1960-те години се 
поставя под въпрос доминирането на комплексните семейни форми през 
средновековието, а чрез това и тезата за последователно, еволюционно 
развитие25. нов възглед за задругата развива м. тодорова, разглеждай-
ки я като явление от късния хVIII до началото на хх век, свързано с 
процесите на децентрализация на османската империя и икономиката на 
чифлика26.

доминиращото придържане към мита за задругата през периода на 
студената война следва да бъдат разглеждано в интернационален кон-
текст. през 1960-те години се изработват макросравнителни семейни мо-
дели, обхващащи големи исторически периоди и пространства – водещи 
са моделите, разработени от дж. хайнал27 и п. ласлет28. структурното 
сравнение между семейни и роднински системи цели ясното разграни-
чаване на сравняваните единици. различните „филтрирани“ модели се 
свързват географски с определени територии. 

разграничават се „европейски“ от „неевропейски“, респ. „извън-
европейски“ брачен модел, като прокараната разграничителната линия 
е между триест и санкт петербург. за „западна европа“ се постулира 
нуклеарно семейство, сравнително висока брачна възраст, относително 
голяма възрастова разлика между поколенията и малка между съпрузите. 
комплексното семейство се разглежда като структурна норма за източ-
но- и югоизточноевропейските общества – ниска брачна възраст, малка 
разлика между поколенията. Безспорна е високата евристична стойност 

25  кондов, никола. за първичната обществена единица при селското население в 
средновековна България, Исторически преглед, кн. 1, 1965, 70–83.

26  тодорова, мария. структура на населението, брачност, семейство и домакин-
ство на Балканите, Исторически преглед кн. 4, 1983, 85–99; Idem. Брак и брачност в 
България през 19. век, Исторически преглед, кн. 3, 1988, 59–78. 

27  hajnal, John. „european marriage Patterns in Perspective“. In: glass, D.V./ever-
sley, D.e.C. (eds.): Population in History. Essays in Historical Demography, London 1965, 
101–146.

28  laslett, Peter/Wall, richard (eds.) Household and Family in Past Time: Compara-
tive Studies in Size and Structure of the Domestic Groups over the Last Three Centuries in 
England, France, Serbia, Japan and Colonial North America, with Further Materials from 
Western Europe. london, New York, melbourne, 1972. 
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на макросравненията. Извеждането на единни критерии (семейна и дома-
кинска структура, брачна възраст и др.) позволява класифицирането на 
съществуващото познание. Благодарение на тези мащабни модели са из-
работени нови структурни критерии, които позволяват и улесняват срав-
нението. Безспорен принос е използването и типологизирането на обши-
рен и разнороден изворов материал: демографско-статистически данни за 
брачна възраст, раждаемост, смъртност, стопанско развитие и т.н. отказ 
от широки макросравнения би довел до изолиране и затваряне на различ-
ните изследователски полета. 

тези модели от 1960-те и 1970-те години обаче са изградени върху 
нееднаква изворова база. недостатъчният и неравномерно разпределен 
изворов материал особено за страните извън „западна европа“ определя 
моделите на хайнал и ласлет като хипотези, които изискват по-нататъш-
ни изследвания. 

необходимостта от нови изследвания се изтъква и от самите авто-
ри29. генерализациите за „западна европа“ днес са поставени под въпрос 
чрез многобройни конкретни изследвания30. за дискусия е поставян и 
проблемът за политическото отражение на научното противопоставяне 
на „западна европа“ срещу „целия останал свят“31. въпреки това обаче и 
в съвременните дискусии по отношение на Балканите нерядко се изхожда 
от схематични обобщения за комплексни семейни структури, като анало-

29  laslett, Peter. „Family and household as Work group and Kingroup: areas of Tra-
ditional europe compared“. In: Wall, richard/ robin, Jean/ laslett, Peter: Family Forms in 
Historic Europe. Cambridge 1983, 513–563, тук 531; по-подробен анализ  – Kassabova-
Dintcheva, Migration und Familie…

30  litwak, eugene. „geographical mobility and extended Family Cohesio“, American 
Sociological Review 25, 1965, 385–394; Idem. „extended Kin relations in an Industrial Soci-
ety“. In: ethel Shanas/gordon Streib (ed.) Social Structure and the Family: Generations Rela-
tions. New York, 1965; hareven, Tamara. „The Dynamics of Kin in an Industrial Community“, 
American Juornal of Sociology, 84, 1978, 151–182; anderson, michael. Family Structure in 
Nineteenth-Century Lancashire. Cambridge, 1972; moore, Wilbert. Industrialization and La-
bor: Social Aspects of Economic Development. Ithaka/New York, 1965; Barbagli, marzio. „Three 
household Formation Systems in eighteenth-Century Italy“, Kertzer, David/Saller, richard 
(ed.): The Family in Italy from Antiquity to Present. New haven/london, 1991, 250–270; eh-
mer, Josef. Heiratsverhalten, Sozialstruktur, ökonomischer Wandel: England und Mitteleuropa 
in der Formationsperiode des Kapitalismus. göttingen, 1991; Waris, elina. Yksissä Leivissä. 
Ruokolahtelainen perhelaitos ja yhteisöllinen toiminta 1750–1850. helsinki, 1999 и др.

31  Todorova, maria. Imagining the Balkans. New York, 1997; Idem: за епистемоло-
гичната стойност на семейните модели: Балканите в европейския контекст, Balkanistic 
forum, 3, 1996, 51–63.
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гично на дебатите от хIх век типът семейство се разглежда като опреде-
лящ общественото развитие. 

Стари и нови (де-)конструкции

комплексните семейства се определят като подчертано патриархални – 
изразено мъжко доминиране, строга субординация между поколенията 
при водеща роля на възрастното поколение. примерите за инструмента-
лизирането на мита за задругата са многобройни. в случая накратко ще 
скицирам две големи тематични области.

1. Задруга – война/насилие

радикалното преструктуриране на Източна европа от началото на 
90-те години доведе до „повторна патриархализация“; бе създаден своеоб-
разен корпус от академични, журналистически и литературни текстове, 
издигащи тезата за „особения патриархализъм“ като знакова характерис-
тика на региона32.

военните сблъсъци в бивша югославия изведоха в центъра на об-
ществения и научния интерес темите за войната и формите на насилие33. 
Убедително се показва как националното тълкуване на историята може 
да бъде използвано като инструмент за доминиране и като детонатор при 
колективни конфликти. един от основните въпроси е за лесната манипу-
лируемост на етнично-културните дефиниции – те притежават силна мо-

32  на кинематографичните текстове, на механизмите на повторната „ориентали-
зация“ на базата на разнообразен филмов материал  – дончева, гергана. Балканите в 
перспективата на киното…

33  в рамките на социалната, военната, културната история се откриват нови из-
следователски полета и се поставят нови въпроси – за влиянието на националната про-
паганда през хх век, за взаимовръзката между национализъм и определени форми на 
насилие (напр. масови изнасилвания на жени) и др. hämmerle, Christa. „militärgeshichte 
als geschlechtergeschichte? Von den Chancen einer annaeherung“, OEZG 9, 1998, 124–135; 
Idem. „Von den geschlechtern der Kriege und des militaers. Forschungseinblicke und Be-
merkungen zu einer neuen Debatte“. In: Kuehne, Thomas, Ziemann, Benjamin (hg.): Was ist 
Militaergeschichte? Padeborn 2000, 229–262; heer, hannes, Naumann, Klaus (hg.): Vernich-
tungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944. hamburg 1995; Seifert, ruth: ‚militaer 
und geschlecht’ in den deutschen Sozialwissenschaften. eine Skizzierung der aktuellen For-
schungssituation, L’Homme 1, 2001, 134–143. 
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билизираща сила и при използването им от определена идеология могат 
да доведат до войнстващ национализъм.

военните конфликти в бивша югославия, обобщавани като „балкан-
ски войни“, обаче не могат да бъдат обяснени извън международния по-
литически и икономически контекст. те поставят общовалидни проблеми 
за противоречието между status quo и правото на самоопределение, меж-
ду граждански и малцинствени права – проблеми, които в световен мащаб 
не са намерили еднозначно решение. Именно поради значимостта на тези 
явления „териториализирането“ е проблематично. въпреки това географ-
ското отделяне на изследователския обект, чрез което се постига култур-
но „обособяване“, е ясно изразено в редица конкретни разработки34. 

в този контекст в подновения стар дебат на задругата, определяна 
днес като балканско явление, се приписва отново основополагаща роля. 
И днес тази семейна форма се натоварва силно емоционално. оценките 
могат да са диаметрално противоположни в зависимост от възгледите на 
конкретните автори – те варират от разглеждането на задругата като ос-
нова на миролюбив, колективистичен и толерантен дух до възгледите за 
тази семейна структура като обуславяща насилие, жестокост и агресив-
ност35. водещ се оказва вторият възглед, който е в основата на форми-
раните стереотипни представи за иманентна връзка между планината и 
насилието, една алюзия, която се прокрадва непрекъснато в репортажите 
и анализите за войните в бивша югославия от 1990-те години.

до голяма степен неясно остава въз основа на какви извори става ре-
конструирането на комплексните семейни форми, които в литературата 
се обозначават като „задруга“ и които се оценяват като „основа на орга-
низацията на живот“. многократно се подчертава тясната взаимовръзка 
между семейни форми и обществена организация: 

Животът в тази семейна форма се основава на патриархални прин-
ципи, които се развиват във фундаментални закони на семейството и об-

34  „автор има ли?“ War among the Yugoslavs. The Anthropology of East Europe Re-
view. Bd. 11, 1–2, 1993; Kaser, Karl. Hirten, Helden, Stammeskaempfer. Ursprung und Ge-
genwart des balkanischen Patriarchats. Wien 1992; grandits, hannes/halpern, Joel. „Tradi-
tionelle Wertmuster und der Krieg in ex-Jugolsawien“, Beitraege zur historischen Sоzialkunde 
3, 1994, 91–102 и др.

35  meštrović, Stjepan, Slaven letica, and miroslav goreta. Habits of the Balkan Heart: 
Social Character and the Fall of Communism, College Station: Texas a & m university Press, 
1993; Živković, marko. Violent Highlanders and Peaceful Lowlanders: Uses and Abuses of 
Ethno-Geography in the Balkans from Versailles to Dayton, Paper from 74th Annual Meeting 
of the Central States Anthropological Society, milwaukee, WI, april 3–6, 1997.
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ществото (…) строго агнатично организираното общество на родове и 
задруги се оказва особено подходящо за случаи на война (…) взаимо-
връзката между пасторален и военен начин на живот се открива в основа-
та на повечето общества на Балканите36. 

традиционните норми се екстраполират далеч назад в историята, 
изрази като „черти на поведението (…), просъществували през векове-
те“, „в началото на повечето общества на Балканите“, „от самото начало“ 
онагледяват един по-скоро аисторически подход. вниманието на читателя 
целенасочено се води към военните събития през хх век, като те се раз-
глеждат като предизвикани от традиционните ценностни системи, съще-
временно оказват обратно влияние за тяхното съхранение. 

войните, конфликтите се разглеждат и представят като циклични в 
едно „безвремие“, в което никога нищо не се променя.

две срички за една истина с х лица: Бал-кан. „Бал“ означава мед. 
сладък като чувството към родината на косоварите. лепкаво като омра-
зата им. „кан“ значи кръв. Червена като последната година, като отмина-
лото десетилетие и като столетията преди това. силна като връзката със 
семейството, с рода, с народа. не с косоварския народ, а със собствения: 
албански или сръбски37. 

така започва репортаж за войната в косово през 2000 г. това е жур-
налистически материал, но днес при трайното навлизане на науката във 
всекидневието журналистика и наука се преплитат, ясното разграничава-
не на научния и извъннаучния, обществен дискурс става все по-трудно38. 

2. Балкански патриархализъм – модернизация

през 1990-те години водещи „западни“ изследователи на югоизточ-
на европа излизат с обоснована критика на стеснените през епохата на 
социализма изследователски полета в редица обществени и социални на-

36  grandits, halpern, „Traditionelle Wertmuster…“, 92–93.
37  Feist, Silvia. reportage, Allegra, 6/2000, S. 33.
38  по тези проблеми – lindner, rolf. „Kulturtransfer. Zum Verhältnis von alltags-, 

medien- und Wissenschaftskultur“, Berliner Journal für Soziologie, 2, 1994, 193–202; Köst-
lin, Konrad. „Wissenschaftliche Orientierungen und gesellschaftliche entwicklungen“. In: 
Dressel, gert/rathmayr, Bernhard (hg.): Mensch-Gesellschaft-Wissenschaft. Versuche einer 
Reflexiven Historischen Anthropologie, Innsbruck, 1999, 139–152.
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уки в бившите социалистически страни. Целта е да се стимулира преори-
ентацията на тези научни дисциплини, да се поставят теоретичните и ме-
тодологически въпроси за преодоляване на чисто позитивистичния опи-
сателен подход и на предметната и национална изолация на културните и 
социални науки в югоизточна европа. подчертава се и необходимостта 
от проблемно ориентирани изследвания39.

в същото време се критикува и „западната югоизточноевропеисти-
ка“, тъй като особено по отношение на социалната и стопанската история 
се изхожда от „изведени от западна европа еволюционни схеми и поня-
тия, които в една или друга степен без промяна се пренасят върху бал-
канските страни“40. на критика е подложена универсално-историческата 
схема на развитие, споделяна и от „буржоазни“, и от марксистки учени, 
една схема, която изхожда от западноевропейската модернизационна те-
ория и механично се прилага върху всички страни. като методологическо 
изискване се издига изследването на „мисловни форми“ и „модели на по-
ведение“ в духа на историята на манталитетите, обръщането към концеп-
циите на longue durée41. 

Историята на манталитетите, чието начало се поставя през 1970-те 
години във франция като критика на парадигмата на линеарен прогрес, 
води през следващите десетилетия до разчупване на доминацията на по-
литическата събитийна история. Интересът се насочва към начина на жи-
вот – социален и материален, към колективните нагласи и поведенчески 
модели. още през 1980-те години обаче се обръща внимание и на ограни-
ченията на този подход. фокусирането върху статиката, непроменливост-
та, тенденцията да се изолират изследователски проблеми води в крайна 
сметка до възгледа за манталитета като затвор, от който индивидът не 
може да излезе42. 

въпреки това научно развитие, в дебатите около потенциала за раз-
витие/модернизация на балканските общества от 1990-те години и до днес 

39  roth, Klaus (hg.) Die Volkskultur Suedosteuropas in der Moderne. muenchen 
1991, 22 ff.

40  Sundhaussen, holm. „aufgaben und Defizite einer Sozial- und Wirtschaftsge-
schichtlichen Balkan- und Bulgarienforschung“, Collegium Germania 1, univerlag „hl. Kl. 
Ohridski“, Sofia 1994, 14.

41  Ibidem, 13–23; терминът„longue duree“ се свързва с Braudel, Fernand. „ge-
schichte und Sozialwissenschften – Die ‚longue duree’“. In: Wehler, h.-u. (hg.): Geschichte 
und Soziologie. Koeln 1976.

42  Burke, Peter. „Staerken und Schwaechen der mentalitaetsgeshichte“. In: raulff, 
ulrich (hg.): Mentalitaeten-Geschichte. Zur historischen Rekonstruktion geistiger Prozesse, 
Berlin 1987, 127–145.
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често се използват обяснителни схеми, които отвеждат към представата 
за детерминиращ характер на манталитета. предварителни тези за кул-
турно различие, за „патриархализъм“ и „патриархална родствена систе-
ма“ често излизат като водещи в изследвания, посветени на модерниза-
цията43. само един конкретен пример: в издание от 1997  г., посветено 
конкретно на модернизацията на българското село през социализма44, се 
изказва теза, според която модернизационните тласъци идват в югоиз-
точна европа винаги само отвън, провалът на модернизацията обаче е 
винаги вътрешнокултурно обусловен. обясненията са „всепроникващ 
традиционализъм“, „отстояване на стари модели“ и „нежелание за промя-
на“. Изхожда се априори от един статичен селски начин на живот, който 
се оценява като „крепост на изостаналост и традиционен конформизъм“. 
загатват се иновативните промени (социалната мобилност, образовани-
ето, отношенията между половетe), но те се представят като влизащи в 
противоречие с отношението към тези иновации, което се определя като 
„ретрадиционализация“ или „регресия“. 

такава презумпция е ориентирана към бъдещето: традиционната 
култура е трудно променима, тя самата става пречка за развитието на мо-
дернизационни процеси. макар някои от типичните мисловни и оценъчни 
структури да подкрепят социално-икономическите промени, повечето от 
тях спъват развитието, постулира се, че те и в бъдеще ще действат като 
„модернизационни задръжки“. „народен манталитет“ и психологически 
фактори, представяни като сравнително непроменящи се белези, се из-
тъкват като основни причини за провала на модернизацията. като специ-
фични за югоизточна европа причини за забавената модернизация се из-
веждат присъщият консерватизъм на вековния патриархализъм и правос-
лавието. Използват се опростени сравнения между „Източна“ и „западна 
европа“ и определено оценъчни дихотомии като „европейска модерност“ 
срещу „народна култура“, „иновационен център“ срещу „периферно мар-
гинализирано пространство“ и „примитивно стопанство“, „наличие“ или 
„липса на процес на цивилизация“. въз основа на такъв вид аргументира-

43  по-подробно: Kassabova, anelia. „Die Politik in der Volkskunde – die Volkskunde 
in der Politik“. In: Dressel, rathmayr, Mensch-Gesellschaft-Wissenschaft…, 103–139. 

44  Цитатите са от roth, Klaus. Die Volkskultur…; Idem. „Bürgertum und bürgerliche 
Kultur in Südosteuropa. ein Beitrag zur modernisierungsdiskussion“. In: gyr, ueli (hg.): 
Soll und Haben. Alltags- und Lebensformen bürgerlicher Kultur. Zürich, 1995, 245–260; 
Idem: „Soziokultureller Wandel im südosteuropäischen Dorf nach dem zweiten Weltkrieg“. 
In: grimm, Frank-Dieter/roth Klaus (hg.): Das Dorf in Südosteuropa zwischen Tradition 
und Umbruch. münchen 1997, 64–78.
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не на югоизточноевропейските общества се отрича потенциалът за соци-
ална промяна и принципната възможност за модернизация и развитие на 
гражданско общество. 

Би било опростено да се каже, че това е позицията на външния наблю-
дател. митовете за задругата и за особения балкански патриархализъм се 
пораждат и поддържат в комплексно взаимодействие между „външни“ и 
„вътрешни“ перспективи45. Без да се предпоставят политически цели на 
такъв вид изследвания, безспорно те пораждат реалности. дискурсът е 
израз на обществена практика, но и оказва обратно влияние върху нея, 
доколкото е институционализиран и свързан с определени действия. Чрез 
действащите субекти в съответния им обществен контекст дискурсът оп-
ределя и създава реалност. ето защо трябва да се отчитат политическите 
последствия от научните текстове. 

Биполярните конструкти служат на единението, на интеграцията на 
обединена европа, помагат да се преодолеят актуални кризи и да се съз-
дадат нови, обозрими ориентири в глобализиращия се свят. тези процеси 
винаги са били, а и днес са свързани с дефинирането на „другите“. дори 
само приведените примери обаче показват как в ситуации на криза, когато 
несигурността нараства, твърденията за културно различие могат да бъ-
дат използвани за обосноваването на политическа и социална сегрегация, 
колко лесно „похвалното подчертаване на културното различие“ може да 
се превърне в „престъпно твърдение за ‘културна несъвместимост’“46.

такъв подход се определя като културалистичен, подход, при който 
извън обсега на научния анализ остават политическите, стопанските, со-
циалните измерения на културните явления и който, съзнателно или не, 
може да доведе до стигматизиране на цели общества. дискусията около 
„културализма“ се разгръща през 1960-те години и води до ново дефини-
ране на взаимоотношенията между култура, общество, икономика, поли-
тика. през 1990-те години основно в рамките на обществено-политиче-
ските дебати около имиграцията в западна европа и около разширяването 

45  Kassabova-Dintcheva, „migration und Familie…“; Idem. „Die Politik…“; Idem. 
„’Kultur- und Wissenschaftsschocks’ – zu den kleinen und grossen unterschieden“. In: Beitl, 
Klaus, Johler, reinhard (hg.) Bulgarisch-oesterreichisches Kolloquium Europaeische Ethno-
logie an der Wende: Perspektiven – Aufgaben – Kooperationen. ethnographisches museum 
Schloss Kittsee 2000, 93–108. 

46  Kaschuba, Wolfgang. Kulturalismus: „Vom Verschwinden des Sozialen im 
gesellschaftlichen Diskurs“. In: Ders. (hg.): Kulturen – Identitäten – Diskurse. Perspektiven 
europäischer Ethnologie. Berlin, 1995, 27–46.
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на ес отново възникна проблемът за „изчезването на социалното“ и за 
преувеличаването и изолирането на културния фактор47.

„реконструиращата наука има ролята на културна памет. тя орга-
низира наново познанието и действа като „депо“ и като подтик за об-
ществената практика. (…) основното е, (…), че реконструкциите на ис-
торическото едновременно и винаги са нови конструкции, определяни от 
съответното „днес“ и от интересите на водещите елити“48.

конструктите за Балканите предизвикват през последните години 
както опити за деконструиране (отново от „външни“ и вътрешни“ изсле-
дователи), така и сериозни усилия за намиране на нови теоретични рам-
ки, в които всепризнатата „граничност“ на полуострова да не се свежда 
единствено до популярно клише, до „задънена улица“ в епистемологичен 
смисъл, а да се формулират тези, които да надхвърлят бинарните опози-
ционни идентификации, пораждащи неизбежно йерархичност и отноше-
ния на превъзходство и подчинение.

така митовете, породени от определени реалности, пораждат много-
лики и разнопосочни нови реалности – обществени и научни.

47  Ibidem.
48  Koestlin, „Wissenschaftliche…“, 143, 145.
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Историческите митове и
„полезното“ минало

Борислав Гаврилов

някога прочутият английски есеист самюел Бътлър бе казал, че след 
като сам Бог не може да променя миналото, а историците могат, то имен-
но поради това той би трябвало да толерира тяхното съществуване1. в 
светлината на разгорелите се напоследък дебати, свързани с „митологи-
зирането“ на някои моменти от българската история, ще си позволим да 
представим на интересуващите се някои „митове“ и „митотворци“ от ис-
ториографии и страни, в които думата „мит“ и „история“, казани в едно 
изречение, не предизвикват смут и истерични реакции. поставен в един 
по-общ контекст, този проблем опира и до феномена на т.нар. полезна ис-
тория2 и нейните автори. важна роля тук играят литературните образи и 
историческите „митове“, формиращи благодатния фундамент на „полез-
ната“ (от гледна точка на националните изисквания) история. настоящото 
есе е опит да се надникне в механизма на „създаването“ на ранната исто-
рия на съединените щати, на някои от най-разпространените „митове“ и 
трудностите при изграждането на „полезното“ историческо минало.

* * *

митологизираните исторически представи са толкова присъщи за 
всяка култура, че ако не съществуваха, подобно на волтеровия Бог, те 
трябва да бъдат създадени, тъй като историческите митове са необхо-
дими при изграждането на национална идентичност и стимулирането на 
патриотична гордост. ако Швейцария има своя вилхелм тел и ябълката 
със стрелата, американците имат своя вашингтон и отсеченото черешово 

1  Samuel Butler (1835–1902) – виж Erewhon Revisited, london, 1872, ch. 14.
2  У нас на историка все още се гледа по този малко унизителен начин, който може 

да бъде резюмиран така: „след като държавата (нацията?!) е платила за образованието 
ти, редно е сега и ти да ѝ се отплатиш с нещо полезно“ (очевидно от национална или на-
ционалистическа гледна точка).
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дърво, както ние имаме своя кубрат и снопа със съчките. американските 
колонисти, отхвърлили властта на джордж III, се изправят пред необхо-
димостта от спешно създаване на собствени исторически митове, което 
обяснява и защо много от героичните легенди от ранната американска 
история се асоциират със „славната“ война за независимост. но ново-
създадената държава се изправя и пред проблеми, непознати за старите 
нации и „модерния“ национализъм на европа от деветнадесетото столе-
тие. в стария свят нацията идва преди държавата, в америка държавата 
предхожда създаването на нацията. И докато в европа нацията израства 
върху добре подготвена почва, изградена на основата на история и тради-
ции, в америка семената тепърва трябва да бъдат посети и националните 
традиции да бъдат създадени. 

в този смисъл проблемите, които има да решава новата държава, се 
различават от онези, с които се сблъскват новосъздаващите се европейски 
държави през хIх в. те се явяват на историческата сцена екипирани с ис-
тория, традиции и колективна памет и в техния случай нацията е продукт 
на историята, докато в новия свят историята се явява продукт на нацията. 
в хода на този сложен процес ролята на историческото образование е 
безспорно водеща. но именно тук се проявяват и всички недостатъци на 
„скоростното“ създаване на историческа традиция. хенри джеймс дава 
една от най-точните формулировки, коментирайки ситуацията, в която се 
озовава младият натаниел хотърн през 1840 г.: „трябва много история, 
за да направиш малко литература“3. половин век по-късно джеймс фени-
мор купър, изправен пред дилемата за невинността на новия и покварата 
на стария свят, признава, че в „…америка наистина липсват анали за 
историка“. но ако тези анали липсват, а историческото минало е необхо-
димо за създаването на нацията, какви възможности остават открити пред 
творците на „полезното“ минало? 

този (нека не се заблуждаваме – труден) процес е свързан с култур-
ния (респективно историческия) синкретизъм. американците много рано 
разбират, че могат да разполагат с най-впечатляващото минало, миналото 
на цяла европа. говорейки езиците на Шекспир, лутер, расин, данте и 
сервантес, бидейки „нация на всички нации“, те сякаш имат право и на 
тяхната история. но това асимилиране на историята на стария свят крие 
и опасности. може ли да се вярва на стария свят? може ли въобще да 
се вярва на „чуждото“ минало? това всъщност е една от големите теми 
на американската интелектуална история и един от най-болезнените про-

3  henry James, Life of Nataniel Hawthorne (1879).
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блеми при създаването на „полезното“ минало. темата за невинността на 
новия свят и покварата на стария се появява рано и шества през цялото 
деветнадесето столетие, проявявайки се постоянно в американската лите-
ратура, историография и политика. в своя първи встъпителен президент-
ски адрес джеферсън комбинира природата и морала, за да заяви: „ние 
сме отделени от останалия свят и сме твърде възвишени, за да споделяме 
деградацията на останалите“. за един много дълъг период американците 
продължават да мислят за себе си като за хора, стоящи извън основния 
поток на историята и поради това – разтоварени от нейното бреме. 

настрана от темата за покварата на стария свят, достъпността на ев-
ропейската история не е просто проблем на хронологическо асимилиране. 
миналото става достъпно най-вече като база за контраст и като основа за 
открояване на американската изключителност. нищо от ранната история 
на американския национализъм не впечатлява толкова, колкото скоростта 
и разточителството, с което се изгражда „полезното“ минало: легенди, 
символи, картини, скулптури и монументи, светини, свещени дни, балади 
и патриотични песни, герои и злодеи като злополучния Бенедикт арнолд. 
Белоглавият орел (франклин със свойствената си практичност препоръч-
ва пуйката) като емблема на младата нация трудно може да се сравнява с 
британския лъв, но е повече у дома си в америка, отколкото лъвът в ан-
глия. звездното знаме скоро създава своя собствена митология, а демон-
стрира и чисто практическата полза на един географски ключ и индикатор 
за нарастването на страната. америка може да е лишена от древност, но 
има своите митични светини: плимутската скала, където кракът на пър-
вите заселници докосва материка; Индепендънс хол, пазещ спомена за 
създаването на републиката; Бънкър хил, маунт върнън, монтичело 
и дървената колиба на ейбрахам линкълн. колониалният период става 
основата на „далечното“ минало, забулено в романтични легенди: пока-
хонтас, спасяваща джон смит4 и пилигримите, празнуващи първия ден 
на благодарността. революцията дава необходимата доза героични епизо-
ди: вашингтон, минаващ делауер; зимния лагер в Уели фордж; огнените 
слова на капитан паркър при лексингтън: „ако те искат война, нека да 
я имат тук!“; храбростта на прескът при Бънкър хил: „не стреляйте, до-
като не видите бялото на очите им!“, и, разбира се, мистичното величие 
на натан хейл: „съжалявам, че имам само един живот, който мога да дам 
за своята родина“. войната от 1812 г., с всичките си провали, също при-
бавя нещо към съкровищницата на националната гордост и историческо 

4  темата за любовната история между тях се разработва и до днес, въпреки че 
историческата истина е съвсем друга – тя става съпруга на колониста джон ролфи.
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митотворчество. американците удобно забравят пораженията и остават 
само с гордостта: капитан лоурънс в залива на Бостън и френсис скот 
кий, взиращ се през дима в търсене на флага, без да подозира, че с това 
ражда и химна на нацията.

с голям принос в изграждането на американската историческа па-
мет е и гражданската война. за една част от америка тя става символ 
на поражение и трагедия, но поражение, което подхранва толкова силни 
чувства, че започва да се схваща като победа. за афроамериканците тя се 
асоциира с националното единство и свободата, а за цялата нация създава 
един герой, който освен всичко друго е и най-удобен за митологизиране – 
ейбрахам линкълн. роден в провинциалната простота на средния запад, 
той сякаш се появява за кратко да спаси нацията, да освободи робите, и 
„увяхва подобно на люляков цвят“. нищо чудно, че поети, литератори и 
историци, работещи с вдъхновението на митотворци, разработват тази 
тема с неотслабващо темпо5.

така постепенно се полагат основите на общото, „полезното“ ис-
торическо минало. задачата по неговото изграждане е допълнително за-
труднена от необходимостта то да бъде „създавано“ отново и отново, с 
всяка нова вълна от имигранти. но именно тук се крие и един от най-
действените механизми за изграждането и утвърждаването на „полезно-
то“ минало. възможността на новодошлите да се превърнат незабавно 
в „американци“ придава изключителна скорост и устойчивост на този 
процес. в един по-далечен план най-ефективните агенти за създаването и 
трансформацията на общите исторически спомени стават именно учили-
щата. Учебници като географията на джедайа морз и историята на питър 
парлей6 са книгите, които осигуряват за поколения общността на истори-
ите, песните, поемите, спомените и символите. И преди всичко общността 

5  вижте великолепната статия на adam gopnik, „angels and ages. lincoln’s lan-
guage and its legacy“, in Yhe New Yorker, may 28, 2007.

6  огромното му творчество включва между другото: The Tales of Peter Parley 
About America, goodrich, 1827, The Tales of Peter Parley About Europe, goodrich, 1828, 
Stories About Captain John Smith of Virginia, huntington, 1829, The First Book of History 
for Children, richardson, 1831, Peter Parley’s Tales About Great Britain, Jewett, 1832, Peter 
Parley’s Tales About South America, Jewett, 1832, S. goodrich, A Book of Mythology for Youth, 
richardson, 1832, Peter Parley’s Tales About Ancient Rome, Carter, 1833, Peter Parley’s Book 
of Bible Stories, lilly, 1834, Parley’s Ancient History and Customs, mahlon, 1836, Peter Par-
ley’s Common School History, american Stationers’, 1838, Peter Parley’s Common-School 
Primer, morton, 1840, Lives of Celebrated American Indians, Bradbury, 1843, History of the 
Indians of North and South America, Bradbury, 1844, Lights and Shadows of American His-
tory, Bradbury, 1844.
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на миналото, което да гарантира един общ знаменател за множеството, 
съставляващо нацията. този знаменател трябва да бъде образен и симво-
личен (пилигримите и вали фордж, вашингтон и линкълн), придружаван 
от общност на идеи и институции (демокрацията, свободата, равенството 
и американската мечта). една последица от това налагане на опростеното 
и символичното е, че американският патриотизъм изглежда по-изкуствен 
и пищен от този на народите от стария свят. Израз на това са и множе-
ството изяви на церемониалния патриотизъм: Четвърти юли, денят на па-
метта, денят на ветераните, рожденият ден на вашингтон, рожденият ден 
на линкълн, денят на колумб. може би никъде другаде в западния свят 
лоялността не представлява такъв крайъгълен камък, както е в америка. 
никъде на друго място няма да открием и толкова много организации, 
чиято единствена цел е съхраняването на патриотизма: от „дъщерите“ и 
„синовете на американската революция“, през „обединените дъщери на 
конфедерацията“ до многобройните ветерански организации и достолеп-
ните представители на „американския легион“. корените на този патрио-
тизъм безспорно са в онова „полезно“ минало, създадено не без усилията 
на историческото митотворчество.

визуалната история, включително картините и „гримираните“ фото-
графии, също представлява източник и поле на историческа митологи-
зация7. художникът, подобно на поета, има право да създаде детайли в 
своето въображение, така както постъпва джон тръмбъл, художникът на 
американската революция. но сцената на подписването на договора меж-
ду Уилям пен и индианците от картината на Бенджамин Уест всъщност 
не може да бъде документално доказана. Церемонията, която съпътства 
съединяването на релсите при строежа на трансконтиненталната линия 
близо до огден (юта) през 1869 г., за щастие е фотографирана. но „ре-
дактираната“ картина, която е създадена по-късно по поръчка на губерна-
тора на калифорния леланд станфорд, внимателно елиминира бутилките 
с уиски, включва известни общественици, които всъщност не са били там, 
и напълно премахва дамите със съмнителен морал, които абсолютно си-
гурно са били там8.

много от учителите по история и литература и днес не са достатъчно 
добре информирани, за да отделят легендата от истината. за други, които 
познават добре фактите, все пак по-силно се оказва изкушението да раз-

7  карикатурите на хоумър девънпорт, рисуващи президента маккинли като 
„малкия Уили“, конците на когото се дърпат от всесилния магнат марк хана, са създали 
представа за един нерешителен президент, която и до днес не е напълно коригирана. 

8  American Heritage, IX, February 1958, 21.
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казват проверени от времето (но непотвърдени от изследванията) митове. 
политиците, на свой ред, също се ползват със славата на доста плодовити 
митотворци. тяхната основна цел е да бъдат избрани и след това да се 
преизбират колкото се може по-дълго, поради което и тяхната „история“ 
трябва да отговаря именно на тези цели. в множеството случаи, когато 
един политик казва „както ни учи историята“, трябва да бъдем напълно 
уверени, че той ще накара историята да ни „научи“ на каквото той самият 
поиска9. разбира се, много лесно е за историците да приковават на позор-
ния стълб политиците или пресата, като затварят очи пред собствените 
си недостатъци. грозният факт е, че т.нар. професионален пазител на па-
метта не се ползва с добър обществен „имидж“. когато задълженията на 
историците като граждани се сблъскат с техните отговорности като уче-
ни, професионализмът често остава на заден план. този подход най-често 
води до „отклоняване от очевидното“ и в този случай би трябвало да си 
спомним онова, което ралф Уолдо емерсън казва през 1836 г.: „при ана-
лиза на историята не бъдете прекалено задълбочени, защото причините 
понякога са на повърхността“10. 

понякога историците дегенерират до нивото на обикновени поле-
мисти, с неизбежното при това изкривяване на историческата истина, тъй 
като, както казва дейвид стар джордан, никой не може едновременно да 
крещи и да казва истината. поради това разобличителите на исторически 
митове не се радват на добра съдба. самият термин „разобличител“, из-
кован през 1923 г. от У. Удуърд, има и негативен подтекст11. разбира се, 
никой не би могъл да се добере до сърцевината на историческата истина, 
ако преди това не се разчистят наслоенията на митовете и легендите. но 
именно тук се крие и големият проблем, защото, ако разобличителят все 
пак успее да изрови някои нелицеприятни истини за утвърдени национал-
ни герои, той едва ли ще бъде посрещнат с възторг. този, който удря по 
патриотичните митове, удря по основите на обществото и поради това из-
вършва кощунство, поне според разбиранията на професионалните пат-
риоти. 

9  томас джеферсън поставя едно порочно начало с декларацията за независи-
мостта, където обвинява джордж III в толкова много грехове, колкото нещастният мо-
нарх никога не е извършвал.

10  emerson, edward Waldo. Waldo emerson Forbes, eds. Journals of Ralph Waldo 
Emerson, 1820-1872. (10 vol., Boston, 1909–1914), IV, 160.

11  У. Удуърд е един от основоположниците на движението по развенчаването на 
митовете около името на джордж вашингтон.
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нарастващото количество на публикувана литература, монографии 
и периодика неминуемо създава един „праг на възприемането“. поради 
това човек понякога се изкушава да се съгласи с твърдението, че старите 
митове никога не умират, а просто се увековечават в учебниците. вярно 
е, че повечето исторически митове не са толкова опасни. митът за ва-
шингтон и отсеченото черешово дърво не крие никаква опасност, освен 
да го представи в нашите очи като един „малък нахалник“. дори в някои 
отношения той може да се използва, за да се поучат подрастващите да 
не лъжат. но „малката“ история, ако перифразираме александър поуп, 
може да бъде и твърде опасно нещо, а някои исторически митове може 
да се окажат заредени с опасности. Чудесен пример за това е и митът 
за „избрания народ“, който има божествен мандат да разпространява по 
света демократичните си институции. така митът за американска правота 
естествено изкристализира в убеждението, че във всяка война, в която 
участва америка, има две страни – „нашата и неправата“.

Уви, историята се повтаря, но цената на това повторение, изглежда, 
се повишава всеки път. като попечители на националното минало, исто-
риците имат задължението да търсят и отстояват истината (разбира се, те 
не могат да контролират самите себе си). защото в историята на всеки на-
род има толкова много истински велики неща, че не си струва да се горде-
ем с неща, които никога не са се случвали, а това вече се отнася и до нас!
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Как митовете раждат фалшификации

евелина КелБечева

фалшификации в историята могат да бъдат намерени навсякъде и всякога. 
те не прекъсват от античността до наши дни – артефакти, фолклор, всякак-
ви видове ръкописи, документи, хроники, писма, фрески… римската църк-
ва първа произвежда фалшификата Donatio Constantinae още през VIII в., 
за да легитимира правото си на единствена религиозна институция1.

да се изфабрикува „автентичен документ“ от древни времена се пре-
връща в нещо като интелектуална мода между студентите в различни ев-
ропейски университети от средновековието. Умберто еко е описал една 
такава прекрасна история2.

съществува непрекъсната традиция, която се превръща едва ли не в 
нов литературно-исторически жанр – фабрикуване на текстове, разбира 
се, с важна историческа стойност3. повечето от фалшификациите са до-
казани, но това не пречи на непресъхващата нужда на широката публика 
да приема тези текстове като свидетелства за определени политически, 
идеологически или религиозни цели. 

но сред всички фалшификации, тези на историята се оказват с най-
дълготрайни и важни последствия. непрекъснатото им инструментализи-
ране, преизползването им за целите на различни митове показват, че те не 
са само невинни интелектуални упражнения. Протоколите на Ционски-
те мъдреци е най-известният случай на фалшификат с ужасяващи причи-
ни и не по-малко античовешки последствия4. „доказателствата“ за катин 
като нацистко престъпление пък се превръщат и в прецедент на арената 
на международното право, когато на нюрнбергския трибунал съветският 

1  Donation of Constantine. Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica 
Online. encyclopædia Britannica, <http://search.eb.com/eb/article-9025995>.

2  eco, umberto. Baudolino, New York: Norton, 2002.
3  rosenblum, Joseph. Practice to Deceive. The Amazing Stories of Literary Forgery’s 

Most Notorious Practionioners. New Castle, Del. : Oak Knoll Press, 2000.
4  Cohn, Norman. Warrant for Genocide, london: Serif, 1996. 
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съюз продължава да твърди, че избиването на полските офицери е дело на 
германците, след като са използвани всевъзможни фалшификации5.

друг тип исторически фалшификации са свързани с националните 
митове, разпространени из цяла европа от хVIII в. досега. фалшифицира-
ните текстове, които „доказват“ старите корени на националните култури 
от Шотландия, франция и Чехия до България, финландия и русия, създа-
ват цяла особена линия в развитието на национализма в европа. за някои 
от тях дебатите продължават да избухват периодично до ден днешен. 

дали стойността на една историческа традиция би могла да бъде 
очер тана от нейната възможност да поражда фалшификации? 

предлагам следните работни хипотези:
1. противно на широко разпространеното мнение, фалшификациите 

в историята не предизвикват раждането и разпространението на различни 
митове. точно обратното  – съществуващите вече митологии предпола-
гат, дори предопределят нуждата от фалшиви „доказателства“. Историче-
ските фалшификации имат за цел да пренапишат историята. в повечето 
случаи те са използвани за легитимиране и за засилване на влиянието на 
съществуващите митове. митът на антисемитизма търси отчаяно „дока-
зателства“ и обяснения – и ражда Протоколите на Ционските мъдреци, 
печално известен текст, който ненапразно е наречен „предвестник на хо-
локоста“.

2. съществуват различни типове исторически фалшификати  – мо-
жем да ги наречем „невинни“ и „опасни“. в случаите на подправен фолк-
лор, сполучливо наречен на английски „fakelore“, патриотичното чувство 
и мисията на националната независимост водят творците и донякъде оп-
равдават техните усилия за аргументиране на древността и богатството 
на културата им. но цяла поредица фалшификации стават и опасни, и 
взривоопасни, когато са употребени от тоталитарните идеологии и са из-
фабрикувани като исторически свидетелства за „доказване“ на митове – 
от антисемитизма до култа към личността.

3. фалшификациите получават такава известност и слава, че въпро-
сът за тяхната автентичност, дори когато е поставен още при появата им, 
не се смята за основен проблем. постоянен пример е Летописният раз-
каз на поп Методи Драгинов, който и досега служи като един от най-ва-
жните исторически извори за процеса на ислямизация не само в Бълга-
рия, а на целия Балкански полуостров. Историографската убеденост, че 
съществува масово насилствено ислямизиране на населението в родопи-

5  Sanford, george. Katyn and the Soviet Massacre of 1940: Truth, Justice and Mem-
nory, london–New York: routledge, 2005.



119

I .  м И Т о В Е ,  П о Н я Т И я  И  Р Е К о Н С Т Р у К Ц И И  Н А  м И Н А Л о Т о

те е основана на този фалшифициран текст6. И след като е пренесена в 
общественото знание и съзнание чрез учебници, публицистика и филми, 
става почти невъзможно да се повярва на истината – че най-голямата част 
от историята на насилственото ислямизиране на Балканите е основана на 
един исторически фалшификат. 

4. даже когато фалшификатите са демаскирани като такива, те про-
дължават да бъдат инструментализирани за „доказване“ на всякакви пре-
тенции – идеологически, религиозни, национални, териториални. нека си 
спомним, че на някои места по света Протоколите се приемат за истина, 
а Дневникът на Ане Франк – за фалшификат! в някакъв смисъл фалши-
фицираните исторически свидетелства заживяват свой собствен живот и 
създават своеобразен паралелен „режим на историчност“…

* * *

най-новата литературна критика отхвърля елементарното негатив-
но оценяване на литературните фалшификати и сериозно преразглежда 
работата на най-известните създатели на такива текстове. те вече не се 
изхвърлят от културната сцена като измами, а стават обект на изследване, 
което търси да изясни мотивите за създаването на фалшификатите, архе-
типовете и изворите на вдъхновение за тези творби, идеологическата и 
социална нужда от тях, пътищата и обхвата на тяхното разпространение, 
влиянието върху съвременниците както в родината им, така и отвъд гра-
ниците ѝ, и накрая начина, по който съвременниците инкорпорират тези 
текстове, изграждайки националната си и културна идентичност. 

фалшификатите не биха били родени, ако митотворчеството няма-
ше нужда от тях. И, разбира се, нуждата не се ограничава с желанието 
на автора да покаже своята поетична виртуозност, необятна фантазия и 
национална гордост. всичко това присъства като ясен мотив при всички 
автори, без изключение, в процеса на създаване на фалшификатите. не-
обходимостта от тези текстове се доказва и от големия интерес на публи-
ката, винаги жадна за сензационни открития. 

първият, затова най-влиятелен и интересен фалшификат на епиче-
ски поеми, появил се в Шотландия в средата на хVIII в., са поемите на 
легендарния бард осиан. Името осиан става известно в цяла европа след 
1862 г., когато шотландският поет джеймс макферсън (1736–1796) „от-

6  Zelijazkova, antonina. „The Problem of the authenticity of Some Domestic Sources 
on the Islamization of the rhodopes, Deeply rooted in Bulgarian historiography“, Etudes 
Balkaniques, vol. 4, 1990, pp. 105–111.
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крива“ и публикува поемите на осиан, първо епоса Фингал и на следва-
щата година Темора7. И двата епични цикъла са представени като преводи 
от галски оригинали. епическите поеми на осиан–макферсън създават 
един измислен свят на галите от III в. с техните нрави, обичаи, традиции 
и безкрайни генеалогии. 

всъщност, въпреки че някои от тези поеми произхождат от автен-
тични галски балади, огромната част от тях са творение на макферсън, 
пълно с препратки към омир, джон милтън и Библията. но т.нар. Поеми 
на Осиан са обект на всеобщо възхищение и имат изключително влияние 
върху развитието на целия ранен романтизъм. сред възхитените от оси-
ан са мадам дьо стал, полският крал станислав, пушкин и самият напо-
леон, който носи томче на осиан в походната си библиотека.

Успехът е феноменален и интересът към новооткрития бард осиан 
скоро залива цяла европа. поемите са преведени на повечето европейски 
езици, включително и руски. но най-големият залог за успеха на осиан е 
възхищението, с което гьоте посреща тази поезия и в най-влиятелния ро-
мантичен роман Страданията на младия Вертер включва сцена, в която 
главните герои четат осиан и плачат… 

но веднага се чуват гласовете на тези, които се съмняват в нейната 
автентичност: хорас Уолпол, дейвид хюм и най-вече самюел джонсън, 
разтревожени от факта, че авторът никога не е предоставил на нито един 
от учените оригинален ръкопис за изследване. за да добави нови доказа-
телства за автентичност, макферсън снабдява текста с обширен редак-
торски апарат и бележки, които биха направили чест на всяка класическа 
академична работа. той се престарава особено във втория случай с Темо-
ра, който е почти изцяло фалшификат. 

дебатът около автентичността на осиан далеч надхвърля полето на 
литературната критика. той се превръща в острастена битка между два 
лагера. съвсем логично, мнозинството от защитниците на макферсън–
осиан са в Шотландия, а основните критици идват от англия. това става 
по времето, когато бързо набиращият сили шотландски национализъм се 
сблъсква с вечните английски интереси за господство над Шотландия. в 
този смисъл „откритията“ на макферсън са добре дошли за шотландската 
кауза и, разбира се, ако биха били автентични, биха представлявали пре-
града за английската кауза. самият макферсън много мъдро решава да 
остане встрани от битката. през 1773 г. той публикува превод на Илиада, 

7  macpherson, James. Fragments of Ancient Poetry, 1760 Fingal 1762, Temora, 1763 
(online www.sacred-texts.com/neu/ossian/index.htm).
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приет много добре от публиката, и в края на живота си – 1775 г. – една 
много значима История на Великобритания8.

днес статутът на макферсън като фалшификатор вече не е подложен 
на критика, но създаването на осиановата поезия се признава като важна 
и легитимна поезия от този период. един от най-благородните мотиви на 
макферсън е бил запазването на литературното наследство на гаел. той, 
също така, е искал да възроди изгасналата слава на един забравен народ, 
като накара останалия свят да признае неговата култура.

но макферсън е също така амбициозен поет и се стреми към слава 
и пари. той умира богат човек и получава място сред елита на англия – 
чрез своето погребение. на смъртното си ложе той признава, че е истин-
ският автор на песните на осиан.

* * *

от средата на хVIII в., когато национализмът се превръща във воде-
ща идеология в европа, хабсбургската империя става огнище на различни 
национални борби. Чешката интелигенция израства бързо и се превръща 
в основен двигател и на чешкия национализъм, и на панслависткото дви-
жение, имащо амбицията да обхване всички славяни в Централна, Източ-
на европа и русия. създаването на големия наратив за чешката история и 
древна култура има за цел, както всяка друга национална идеология, да за-
сили чувството за национална гордост, да укрепи самостоятелната иден-
тичност на чехите и да ги мотивира в борбата им за независимост. позна-
тата нужда да се преоткрие древната слава на чешката култура довежда до 
интересни открития, но и до не по-малко известни фалшификации.

през 1817 г. 25-годишният вацлав ханка прави удивително откри-
тие. в подземието на църковната камбанария в град двур кралове, той се 
натъква на древен пергамент. този документ по-късно става известен под 
името Рукопис Кралевдворски. ръкописът е обявен за колекция от чешка 
поезия от хIII в. той е публикуван през 1852 г. в прага и назован Полиг-
лота. Името е дадено поради тринадесетте превода на ръкописа, които 
се намират в тома. в предговора към изданието ханка пише, че е убеден, 
че разказите от ръкописа са основани на истински исторически събития. 
той е включен в най-влиятелното издание на Йозеф дубровски – Исто-
рия на чешкия език и литература. но дубровски се отнася критично 
към второто откритие на ханка – тъй наречения Рукопис Зеленохорски. 

8  Stafford, Fionna, The Sublime Savage: A Study of James Macpherson and the Poems 
of Osian. edinburgh: edinburgh university Press, 1988.
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той се съмнява в неговата автентичност, но мнението му не е прието от 
обществеността и има силно негативно влияние върху репутацията му9. 

ясно е, че чешката публика, приела ентусиазирано първото откри-
тие на ханка, не е готова да участва в дебат за автентичността нито на 
първия, нито на втория ръкопис. нещо повече. ханка е награден с поло-
винкилограмов сребърен медал от руската академия за огромните му за-
слуги към панслависткото движение. неговите „открития“ са преведени 
на чужди езици и той не спира да се радва на изключително висок статус 
в чешкото общество. 

съмнения относно автентичността на ръкописите, лансирани от 
ханка, се появяват отново в средата на века. през 1858 г. един от двата 
немски вестника, издавани в прага – Tagesbote aus Böhmen, – публикува 
статия, обвиняваща ханка във фалшифициране на текстовете. тази ста-
тия предизвиква процес за клевета срещу редактора евреин. нещо повече. 
случаят налива вода в мелницата на антисемитизма и съдейства за анти-
еврейските вълнения през 1861 г. най-после, в началото на 80-те години 
на хIх в., ръкописите са доказани като фалшификати до голяма степен от 
томас масарик и ян гебаузер в серия от статии, публикувани в списание 
Аteneum. двамата са обявени за предатели на чешката национална кауза, 
което се отразява доста негативно върху репутацията и кариерата им.

случаят с обществената реакция срещу опита на масарик да демаски-
ра ханка като фалшификатор говори ясно за трудността, а може би и невъз-
можността да се инициира академичен дебат по въпроса за автентичността 
на текстове, веднъж станали едва ли не сакрални за чешката общност.

двата ръкописа се превръщат в много по-важни „документи“, изво-
ри за чешката средновековна история, отколкото е типично за поредица 
други изфабрикувани средновековни ръкописи. те вдъхновяват много 
художници, скулптори и музиканти. огромно количество чешки худо-
жествени и музикални творби са базирани на Кралевдворския ръкопис. 
един такъв пример е операта Забой на емануел хвала, чиято премиера се 
състои по случай обявяването на независимостта на Чехословакия в са-
мия края на първата световна война през октомври 1918 г. Чешкият исто-

9  съществува една изключително интересна и силно критикувана хипотеза, спо-
ред която дубровски е същинският автор на Слово о полку Игореве. вж. Keenan, ed-
ward l. Joseph Dobrovsky and the Origins of the „Igor Tale“, Cambridge: harward univer-
sity Press, 2003.  
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рик палаки даже използва ръкописите като исторически извор за своята 
История на чешката нация10.

И при чешкия случай се сблъскваме със същата дилема, позната от 
противоречието около осиан. И съвременните, и по-късните поколения 
не искат да приемат установяването на фалшификацията за факт. те пред-
почитат да не се концентрират върху въпроса за „спорния произход“ на 
така наречените ръкописи, а да настояват те да бъдат разглеждани като 
ценна част от националната култура. Бих добавила, че нито един съвреме-
нен изследовател не би отрекъл литературните способности на авторите 
макферсън и ханка, гологанов и Йолий или княз Иван димитриевич Ше-
мякин с монашеското име ефросин Белозерски. но и тяхно задължение е 
да настояват доказателствата за фалшифицирането на текстовете да бъдат 
най-после приети, за да могат тези текстове да бъдат правилно ситуира-
ни в контекста на съответните национални литературни школи, а не да 
продължават да бъдат използвани като исторически извори за възхвала 
на древната култура на една или друга нация. едно нещо е да се радваме 
на богата поезия, независимо кога е създадена, съвсем друго нещо е да 
използваме тази поезия като доказателство за разцвета на дълбоките и 
богати традиции на нечия древна литература, към която те нямат никакво 
отношение. 

вацлав ханка умира през 1861 г. и му е направено грандиозно погре-
бение. събират се пари за издигането на колона над неговия гроб. самият 
той винаги е живял скромно и отдава живота си на каузата на панслави-
зма, чешката национална чест, история и литература. той е преводач на 
славянска поезия на чешки, автор на речници и на лирика, която се радва 
на огромна популярност и придобива статуса на фолклор. ханка създа-
ва и панславистична азбука. звучи почти анекдотично обаче, че ханка 
е назначен за пръв пазител и библиотекар на ръкописния отдел на на-
ционалния музей в прага. той остава на този пост от 1819 г. до своята 
смърт – и през всичкото това време е верен на „нездравия навик да по-
правя ръкописи“11.

10  Seyers, Derek. The Coasts of Bohemia: A Czech History. Princeton: Princeton 
university Press, 1998.

11  agnew, hugh leCain. The Czechs and the Lands of the Bohemian Crown. Stanford: 
hoover Institution Press, 2004.
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* * *

във франция се развиват две традиции – тази на т.нар. мистифика-
ции, завършващи с признанието на автора, и на откровените имитации на 
древна поезия, които завършват с обществени скандали и съсипани кари-
ери. малко след като проспер мериме признава пред гьоте, че е изфа-
брикувал в „гузла“ южнославянския фолклор под името хиацинт магла-
нович, във франция се появяват няколко истински фалшификации – този 
път на „местна“ поезия – нормандска и бретонска12.

финландия също създава своя национално-формиращ фолклорен 
епос Калевала около средата на хIх в. песните са събирани в карелия от 
1833 до 1849 г. и са публикувани през 1849 г. от елиас лоннрот13. калева-
ла е получила огромно признание от целия свят – преведена е на повече от 
30 езика. независимо до каква степен песните, включващи древни пред-
християнски истории и легенди, са фабрикация, те имат огромно влияние 
върху формирането и националната идентичност на модерна финландия14. 

12  Thierry, augustin. Les grandes mystifications litteraires, Paris: librarie Plon, 1913. 
Метаморфозите на Оливие Баслен са публикувани през 1833 г. от анри мартен. 

те представляват фалшифицирани поеми на непознат бард от нормандия. песните за 
галските герои са използвани от анри мартен за неговите исторически теории и се пре-
връщат в „исторически извор“ за въстанието в нормандия. оливие Баслен става най-по-
пулярният легендарен поет от нормандия до момента, в който излизат спомените на Жу-
лиен траверс, където той признава, че е автор на фалшификацията на поезията на Баслен. 

вторият подобен случай е фалшификация на бретонски фолклор. вилмарк е запа-
лен местен патриот и посвещава своето време да колекционира всякакъв фолклор – саги, 
балади, кантилени и др. той е и мечтател, който иска да възроди поезията от армор, 
както и тази на райноирд и Жасмен, и двамата бардове от прованс. през 1838 г. вилмарк 
публикува събрания фолклор от Бретан под заглавието Завръщането или корабокру-
шението на Силвестик. вилмарк твърди, че това е поетичен цикъл от хI в. и че е чул 
песните от млади момичета в керлаз. вилмарк умира през 1895 г., без никога да признае, 
че е фалшифицирал бретонския фолклор.

13  The Kalevala: Or Poems of the Kaleva District, elias lonnrot (author), Jr. Francis 
Peabody magoun (Compiler), Cambridge: harvard university Press, 1985.

14  Nelson, robert. Finnish Magic: A Nation of Wizards, a World of Spirits, llewellyn 
Publications, 1999.

публикуването на калевала отбелязва началото на финландското националистиче-
ско движение, което по-късно спомага за образуването на финландия. епическата песен е 
повлияла на творци и музиканти, като аксели гален-калела и ян сибелиус. записването 
на епоса доказало на финландците, че техният език е подходящ за изразяването на велики 
идеи и истини, както и изключително важен за прехода от шведски към финландски. ка-
левала е била записана, но в нея има „разнообразни фабрикации“. от своето създаване 
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* * *

най-известният български фалшификат е несъмнено Веда Словена15. 
случаят Веда Словена е историята на компилацията, публикацията и дра-
матичното социално съществуване на два тома, които съдържат епически, 
лирични, ритуални и митически песни, събрани и записани предимно сред 
българските мюсюлмански общности в западните родопи. първоначално 
песните са приветствани като „откритието на века“ поради това, че в тях 
се вижда запазена най-старата историческа памет: траки, орфей, алек-
сандър македонски и т.н. Веда Словена създава фурор в академичния 
свят от русия до франция, който се запомня в историята като най-голя-
мата мистерия около публикуван фолклор, дебатите върху който все още 
продължават. сензацията се дължи на факта, че песните, публикувани от 
стефан веркович, „записани“ в забутани краища на родопите, предлагат 
доказателства, които обръщат наопаки общоприетите концепции за евро-
пейската предписмена история. Името на ведите неслучайно се свързва 
с индийската традиция на ведическа поезия. те съдържат легенди за това, 
как са измислени плугът, сърпът, лодката, житото, виното, писмеността, 
и създават легендарно митологична концептуална рамка, в която всички – 
индийският бог вишну, тракийският поет орфей, македонските царе фи-
лип и александър, троянската война – присъстват. едно кратко сравне-
ние: най-известният германски епос Песента на Нибелунгите се състои 
от 9776 стиха, докато двата тома на Веда Словена съдържат 23 809 стиха. 
веркович твърди, че той разполага с още десет пъти по толкова16. 

епосът се пази от поколения обикновени селяни във финландия. певците не спазвали 
оригиналния текст, а продължили да поправят установените версии на епическата поема. 

дори ако епическите песни остават фалшификация на финландската история, те 
продължават да бъдат вдъхновяващо преживяване за финландците, защото не само са 
им дали нещо, в което да вярват, но са ги вдъхновили и да променят цялата нация. как-
то казва робърт нелсън, това е истината на магията на финландците. за тях е важно 
„трансформацията на фолклора да спомогне на съвременните нужди, а не на истината за 
реалната история“. 

15  вж. Веда Словена, преработено издание под редакцията на Богдан Богданов, 
съставител Борис христов, софия: отворено общество, 1997. 

16  неделчев, mихаил, веда словена и традиционната интелигенция. – в: Три сту-
дии, софия: NOra 2000, 4–29.
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първият том на Веда Словена е публикуван в Белград през 1874 г.17 
седем години по-късно, през 1881 г., е публикуван вторият том18. за да 
разпространи книгата и да защити своето „откритие“, веркович заминава 
и живее в русия между 1877 и 1891  г. след това се връща в България 
с намерението да организира експедиции и да намери доказателства за 
автентичността на публикуваните от него песни. веркович умира разоча-
рован през 1893 г. 

началото на мистерията се дължи на българския учител Иван голо-
ганов (1839–1895). той е роден в село тарлис (днес сидерокастрон в гър-
ция) и прекарва целия си живот като селски учител там, където твърди, 
че е намерил и записал песните от Ведата срещу скромно заплащане от 
веркович за цели дванадесет години. стефан веркович публикува събра-
ните песни от свое име. критиците на гологанов използват като основен 
аргумент факта, че гологанов е необразован човек и поради това лъже. 
този аргумент обаче не издържа критика. „обикновеният и невеж“ сел-
ски учител произлиза от добре образовано семейство. един от неговите 
братя по-късно става академик, както и митрополит на скопие. другият 
му брат е игумен на Бачковския манастир, вторият по значение манастир 
в България. Иван гологанов знае старогръцки и новогръцки; познава 
гръцката митология в детайли и има омир за идол. гологанов познава 
неговата поезия изключително добре19.

Босненският сърбин стефан веркович (1827–1893) е също забеле-
жителна фигура. той получава образованието си във францискански ма-
настир в Босна. по-късно става платен агент на сръбското правителство 
и се заселва в македония през 1850 г. с цел да пропагандира сръбската 
кауза сред местното население. но през дългите години, в които живее 
в македония, той проявява и качества на истински учен при събирането 
на фолклорни, етнографски и географски свидетелства. воден от своята 
колекционерска страст, веркович запазва многобройни древни ръкописи, 
монети и други артефакти20.

17  Български народни песни от пред-исторически и предхристиянски времена. 
Книга първа.

18  Веда Словена. Ритуални песни от паганистично време. Запазени и устно пре-
давани между Македонските Българи от Мюсюлманска вяра (Помаци) в Родопския 
район. Друга книга.

19  Богданов, Иван. Веда Словена и нашето време. софия: Университетско изда-
телство св. климент охридски, 1991. 

20  арнаудов, михаил. Веркович и Веда Словена. софия:1968.
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най-авторитетният критик на автентичността на Ведата е професор 
Иван Шишманов, който изцяло подкрепя първоначалната теза на френ-
ския изследовател луи леже. според него славянските народи приемат 
Веда Словена толкова ентусиазирано и безкритично, защото виждат в 
тази книга някакъв вид бягство от мрачната действителност. 

последният нерешен въпрос е кой е истинският измамник – верко-
вич или гологанов? гологанов праща на веркович записи всяка седмица. 
но веркович не е доволен от съдържанието на песните. той иска пес-
ни за орфей, за александър велики и други македонски царе и обещава 
на гологанов да му плати двойно, ако намери песни с такива сюжети… 
И след не повече от два месеца веркович получава „най-голямото бо-
гатство“  – песен за орфей, съдържаща 853 стиха. това е превратният 
момент в отношенията между двамата  – веркович наема гологанов на 
редовна зап лата от хиляда гроша, за да продължава да събира и записва 
фолклор за него. веркович даже променя името на своя помагач от Ико-
номов на гологанов, за да звучи „по-славянски“21!

тезите на защитниците не издържат академична критика. дебатът за 
Веда Словена тихо заглъхва с надмощие на критичната академична ли-
ния, неприемаща автентичността ѝ. 

Изведнъж, през 80-те години на хх в., Веда Словена отново се поя-
вява с гръм и трясък на българската сцена. няколко водещи литературни 
издания и седмичниците Литературен фронт и АБВ стават арена на може 
би най-ожесточената полемика по исторически въпроси сред българската 
общественост по време на социализма. съвременните учени – фолкло-
ристи, историци, литератори, и местните изследователи спорят отново по 
същите въпроси, които близо век преди това са чертали междата между 
патриотично-романтичната тенденция и критично-академичния дискурс. 
сякаш този спор никога не е бил воден и най-малкото решен. въпросът 
е друг: защо точно в началото на 80-те години? отговорът може да се 
намери в климата, създаден от завоя в българската културна политика по 
това време, белязано от председателството на людмила Живкова на ко-
митета за култура. създателите на доктрината 1300 години България са 
екип от историци, за които единствената възможна успешна политика за 
България е акцентиране върху културната дейност и изключително акти-
визиране на пропагандата на българските културни постижения, предим-
но на историческото наследство. по този начин завоят, за който говоря, 
премества центъра на тежестта от мъглявите и фалирали постулати на 

21  Shishmanov, Ivan. „glück und ende einer berühmten literarischen mystification“, 
Archiv für Slavische Philologie, 1903, 25–34. 
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комунистическия интернационализъм към един тип политика, която може 
да се нарече „социалистически национализъм“. този обрат впрочем не е 
чужд и на другите страни в Източна европа. той е един от най-важните 
симптоми на кризата в обществото – криза, която е първо идеологическа 
и чак след това политическа и икономическа. национализмът винаги е бил 
изпитаното, надеждно оръжие в такава ситуация. 

съществуват няколко конкретни предпоставки, които предопределят 
развитието на дебата около Веда Словена. през 70-те години изследвани-
ята на тракийската древност по така наречените български земи получават 
за първи път своята самостоятелна институция – създаден е Институтът 
по тракология към Българската академия на науките. Учени и аматьори 
се втурват да търсят останки от тракийското минало навсякъде из забра-
вените краища на България. съживяването на сенките, хвърлени от Веда 
Словена, върши прекрасна работа за пропагандата на каузата на траколо-
гията. в дебата участват известни фигури и техният спор се нажежава до 
червено. в глухотата и безинтересността на българската преса този спор 
идва като живителна струя. в крайна сметка дебатът не довежда нито до 
академичен, нито до обществен консенсус, но острастеността на участни-
ците в него попада в десетката на политиката на новия социалистически 
национализъм.

социалното битие на Веда Словена в българската хуманитаристика 
е поддържано от силна националистична линия, от непресъхващо жела-
ние да се намират колкото може повече доказателства за древната исто-
рия на българите в подкрепа на тезата, че историческата идентичност на 
народа е запазена в неговия фолклор. кулминация на тази линия е спорът 
в края на хх в., който има за задача да обслужва идеологически държава-
та и нейната официална културна политика, чиято крайна цел беше да се 
докажат автохтонните корени на българската култура, или, другояче ка-
зано – на мита за примордиалността, неизменна част от всяка национална 
идеология.

* * *

Слово о полку Игореве е сред най-важните извори за средновеков-
ната история на русия, смятан за един от най-ранните съществуващи 
славянски текстове, открити на територията на днешна русия. Словото 
е намерено през хVIII  в. откритият текст е представен като оригинал 
от хII в. подобно на повечето такива открития на древни текстове или 
сказания, които се превръщат в безценни исторически извори, веднага 
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става обект на ожесточени спорове между двата лагера – защитниците на 
тезата за автентичността и нейните противници. дебатът върху Словото 
се води вече три века, като в определени исторически моменти придобива 
особена острота – явно е, че това е свързано със засилването на национа-
листичните тенденции в руското общество. те имат пряко влияние върху 
хода на академичния дебат.

Словото, както споменахме, е смятано от всички руснаци за без-
ценен разказ за тяхната средновековна история22. то разказва за загубе-
ната битка от Игор, княза на киевска рус през хII в., срещу половците 
(куманите). Словото е намерено в спасо-преображенския манастир до 
град ярославл заедно с други текстове в ръкописна книга. откривателят 
е руският княз мусин-пушкин. първите съмнения за автентичността на 
текста се появяват в началото на хIх в., след големия пожар в москва 
през 1812 г., когато се смята, че е изчезнал средновековният оригинал на 
Словото. смята се също така, че мусин-пушкин е направил няколко ко-
пия преди пожара и Словото се знае от тези копия. две от тях са най-ва-
жни. едното е направено за лично ползване на императрица екатерина II, 
а второто е от 1800  г. и е публикувано с финансовата помощ на княза 
откривател. за нещастие, чак след като текстът, който князът обявява за 
оригинал от хII в., е изгорял, се разбира, че никой не е направил описа-
ние на ръкописа, на качеството и другите характеристики на хартията, на 
езиковите грешки и т.н. тези характеристики биха били изключително по-
лезни, за да се разбере дали документът е бил оригинал или фалшификат. 

въпреки всички съмнения за автентичността на Словото, десетки 
руски поети, писатели и художници – и до ден днешен – продължават да 
бъдат вдъхновявани от него. създават се огромен брой творби със сюжет 
върху Словото, които се радват на истинска популярност23.

възторгът от откритието, както може да се очаква, е толкова голям, 
защото Словото свидетелства за една високоразвита литературна тра-
диция през хII в. всички руски учебници започват с разказа за Игор. в 
началото автентичността на Словото е била защитавана от огромен брой 
руски патриоти, повечето от тях – аматьори. те обаче не биха могли да бъ-

22  Слово о полку Игореве (древнерусский текст, перевод д. лихачева, поэтиче-
ские переложения л. дмитриева, в. Жуковского, н. заболоцкого, объяснительный пере-
вод д. лихачева, комментарии). москва: художественная литература, 1987. 

23  Owens, Keterine. „The lay of Igor’s Campain and the Works It has Inspired“, The 
Journal of Russian and Asian Studies, issue 3, Winter 2005; Булахов, м. г. „слово о пол-
ку Игореве“ в литературе, искусстве, науке“. – в: Краткий энциклопедический словарь 
(под редакции. л. а. дмитриева), минск: Университетское, 1989.
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дат смятани за поддръжници на тезата за автентичността, тъй като нямат 
статуса, образованието и възможностите за професионално историческо 
изследване. по-важната група са професионалните историци, заловили 
се с доказване на автентичността на Словото, но те са малобройни. тър-
сещите доказателства за автентичността на текста пренебрегват всички 
противоречиви факти – най-важният аргумент в полза на автентичността 
на текста е, че имената на всички руски князе са верни и не съществува 
анахронизъм по отношение на събитията. фактически това е едно съв-
сем слабо доказателство, но руската публика е толкова горда със своята 
средновековна култура, че като че ли не се нуждае от допълнителни до-
казателства или изследване на Словото. стига се до парадокс: съветски-
те журналисти често правят паралел между Словото и Осиановия епос. 
разбира се, те се опитват да сравнят литературната стойност и поетичната 
красота на тези текстове, без да се усетят дори, че осиан още от началото 
на хIх в. е вече призната литературна и историческа фалшификация. 

един след друг в продължение на два века редица големи чужди и 
руски учени развиват цяла теория за този текст като фалшификат. такива 
са луи леже, следван от а. Брюкнер, андре мазон, я. фрчка, а. данти и 
александър зимин24. най-първият аргумент се намира във факта, че нито 
един историк не е видял оригиналния текст на Словото преди големия по-
жар в москва през 1812 г. самата история за откриването на текста е вече 
достатъчно подозрителна, така че липсата на оригинал и оправданията за 
неговото изчезване са добре дошли. 

зимин е най-ярката фигура в лагера на отрицателите на автентич-
ността на Словото. той написва дисертация от около хиляда страни-
ци, излагайки своята теза, че Словото е написано през 80-те години на 
хVIII в. от архимандрит Йолий. в текста на Словото са посочени реди-
ца анахронизми на езика. зимин доказва, че този забележителен руски 
паметник най-вероятно е създаден през последните години на хVIII в., 
защото по това време той се вписва най-добре в историческия контекст и 
може да бъде интерпретиран като „призив за освобождаването на крим 
от турците и присъединяването му към руската империя“. това е времето 
на славния завършек на руско-турската война от 1787–1792 г., върнала 
крим обратно на русия, част от успешната доктрина на екатерина II за 
настъпление на юг и борба с османската империя. вторият аргумент на 
зимин е основан на сравнението на Словото с други руски среднове-

24  за скептиците по отношение на автентичността на Словото вж. димитри-
ева, р. п. задонщина. – в: Энциклопедия „Слово о полку Игореве“ (ЭспИ): москва: 
спБ, 1995, т. 2, 202–211.
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ковни извори: Задончина и руски, украински и беларуски фолклор. За-
дончина е смятан за другия основен средновековен руски литературен 
паметник. зимин извършва огромна работа по сравняването на двата те-
кста и установява, че Словото е написано на базата на втората редакция 
на Задончина. някои пасажи от двата текста са почти идентични. така 
че Словото би могло да бъде написано, в най-добрия случай, не по-рано 
от появата на тази втора редакция на Задончина, направена през 20-те 
години на хVI в. друг важен академичен аргумент в подкрепа на тезата 
на зимин са споменаванията на турски думи в някои пасажи. с пълно 
право той твърди, че това говори за много по-късна дата на създаването 
на текста от хII в. според зимин Словото е написано по много странен, 
ярък и индивидуален маниер, като са използвани особени изрази при опи-
санието на героите и природата. в заключение зимин твърди, че Словото 
принадлежи към една много висока степен на развитие на литературния 
процес, което по никакъв начин не може да бъде характерно за ранните 
стадии на развитието на този процес през хII в.25

работата на зимин и самият той имат тежка съдба. Издадена е забра-
на за публикуването на дисертацията му, а зимин става обект както на 
академично, така и на обществено заклеймяване. той е критикуван не от 
гледна точка на академичните му постижения, а е просто обрисуван като 
нихилист и вредител на руската кауза. зимин умира на 49 години, смятан 
за предател на съветския съюз и русия. 

най-сериозният учен, който се занимава с автентичността на Слово-
то в края на хх в., е андрей зализняк. той не се занимава с национал-
ната идентичност в Словото, тема, която е била основна за много негови 
предходници, а разглежда текста от лингвистична гледна точка и се опит-
ва да докаже, че текст като Словото е било невъзможно да бъде написан 
през хVIII в., защото тогава се е знаело твърде малко за средновековния 
руски език26.

книгата на зализняк получава наградата „солженицин“ за „изклю-
чително скрупульозното изследване на Словото и за академичното дока-
зателство за неговата автентичност“. фактът, че зализняк получава тол-
кова престижно литературно признание, показва, че руското общество и 
в края на хх в. изпитва неотслабваща необходимост от доказателства за 
величието на ранносредновековната си култура, основа, върху която се 
гради цялата му национална идентичност. освен това името на солжени-

25  зимин, александр а. „слово о полку Игореве (фрагменты книги)“, Вопросы 
истории, кн. 6–7, 1992, 99–123.

26  зализняк, андрей а. „Слово о полку Игореве“ – взгляд лингвиста. москва, 2004.
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цин днес е тясно свързано с великоруската идеология и неслучайно точно 
тази награда увенчава автора на поредния труд в защита на автентичност-
та на Словото. проблемът е там, че в тази иначе издържана академична 
разработка не се коментира нито една от тезите на изследователите, кои-
то доказват, че Словото е фалшификат от хVIII в.

един самотен изследовател не позволява обаче спорът да замре – по-
следната академична работа, отричаща автентичността на Словото, го 
приписва на княз Иван димитриевич Шемякин, с монашеското име ефро-
син Белозерски, който създава „литературно произведение на базата на 
„дружинния“ фолклор на киевска рус“27.

Цялата история и дебат около Слово о полку Игореве напомня до го-
ляма степен развитието на дебатите около другите забележителни фалши-
фикати на древни исторически паметници, от Шотландия през франция, 
Чехия, финландия и България. най-удивителното в социалното битие на 
тези текстове е, че те продължават да предизвикват страстите на двата 
враждуващи лагера – тези, които защитават, и тези, които отхвърлят тях-
ната автентичност. налага се убеждението, че линията на защитниците 
е най-силно запазена в русия и че обществените патриотични нагласи и 
митологичното възвеличаване на руската култура са много по-важни мо-
тиви в оценката и възприемането на такъв род текстове. ако във вели-
кобритания, франция, Чехия и България изфабрикуваните исторически 
извори са отдавна доказани и възприемани като фалшификати, то в русия 
това все още не може да се случи, въпреки огромната академична работа, 
извършена по спорните текстове.

два века след публикацията на първия и най-известен литературен и 
исторически фалшификат Осиан общественото мнение в ссср се разделя 
на два лагера: едните, пазещи светостта на старите руски текстове, а дру-
гите (за жалост доста по-малко), готови да демаскират фалшификациите 
в руската история. Удивителното в случая е, че тези дебати се развиват, 
след като вече се познава дълга редица от изфабрикувани литературни и 
исторически свидетелства, всяко от които е било подложено на ерудирана 
академична критика, с което е бил прекратен спорът за неговата автен-
тичност. такива са случаите на макферсън, ханка, траверс, вилмарк, 
веркович–гологанов, но не и с Йолий или ефросин… 

съществува още един куриоз, свързан с митовете за древността на 
руската култура. първата статия за откритието на най-старите славянски 
хроники се появява през 1953 г. в списанието на руската емиграция в сан 

27  Бобров, а. „проблема подлинности. „слова о полку Игореве“ и ефросин Бело-
зерский“, Acta Slavica Iaponica, issue 2, 2005, pp. 238–297.
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франциско Жар птица  – „колосална историческа сензация“, написана 
от известния професор по асирийска история и етимолог а. а. кур (ку-
ренков). куренков основава статията си на материали, изпратени му от 
Ж. п. миролюбов, литературен експерт в емиграция в Брюксел. двамата 
автори заявяват, че са открили най-старите останки от руски текстове, на-
писани върху дървени плочки и датиращи от V в. от началото на 1954 г. 
Жар птица започва да публикува части от откритите текстове28.

в съветския печат започва истински дебат върху плочките. тук се 
наслагват две подобни събития, защото в същото време върви дискусията 
и за оригиналността на Слово о полку Игореве, започната от а. зимин. 
тази дискусия е едно от най-известните събития в съветската историог-
рафия през 60-те години на хх в.

съветският историк козлов твърди, че описаните дебати не оставят 
следа в съветската историография, което не може да бъде прието сериоз-
но29. дебатът за оригиналността на Влесовая книга е другата страна на 
нерешения спор за Словото, което е фактически спорът за древността на 

28  вж. козлов, владимир. Обманутая, но торжествующия Клио: Подлоги пис-
менных иссточников по русской истории в ХХ веке. moсква: росспен, 2001. миро-
любов описва историята на намирането на плочките. през 1919 г. полковникът от Бялата 
армия ф. а. Изембек, археолог и художник, се намира в опустошения район на курск-
орлов, където случайно открива запазени останки от дървени плочки. вече в емиграция, 
Изембек се свързва с миролюбов и му позволява да започне изследването на плочките в 
продължение на цели 15 години. Условието на Изембек е те да не напускат дома му. след 
смъртта му през 1941 г. плочките мистериозно изчезват, но миролюбов вече бил копирал 
част от текстовете. те говорят за древните славянски богове перун, дажбог, велес, спо-
менават се също готите германарих и германех. запазени са части от хроники, фамилни 
истории и молитви. така копията, направени от миролюбов, остават единственият запис 
на това, което би трябвало да бъдат най-старите написани руски текстове. 

публикацията в Жар птица е резултат от съвместната работа на куренков и ми-
ролюбов. тя представлява комбинация от коментари на намерените текстове заедно с 
размишления върху историята на славяни, готи, върху славянската религия и митология. 
текстовете са почти напълно неразбираеми. въпреки това претенцията е, че тъй нарече-
ната Влесовая книга е вкаменената история на руските славяни от Iх в. пр.н.е. до Iх в. 
сл.н.е. най-неясните места в плочките са топоними като „земята на траян“, позната също 
от Слово о полку Игореве, която е невъзможно да бъде локализирана. паралелът с Веда 
словена е повече от очевиден. И в двата случая се използват странни и неразбираеми, 
имитиращи древност текстове, за да се компилира новата фалшификация. модерните 
фалшификатори често си служат с тази техника. точно както в случая с откритите от 
ханка ръкописи, публикациите предизвикват огромен интерес в съветския съюз. ху-
дожникът И. кобзев започва серия от изложби, вдъхновени от Влесовая книга. той не е 
сам – има редица последователи, които вярват в истинността на Влесовая книга.

29  козлов, в. Цит. съч.
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руската славянска цивилизация. а вярата в тази древност трябва да оста-
не непокътната – това е своеобразен обществено-политически консенсус 
и в ссср, и в днешна русия.

* * *

социалното битие на най-прочутите литературно-исторически фал-
шификации в европа през последните два века показва една много про-
блематична линия в модерната хуманитаристика. първият кръг проблеми 
са свързани с установяването на автентичността на фалшифицираните 
текстове, където в почти всички случаи, с изключение на руския Слово о 
полку Игореве, истинските автори са демаскирани. като правило, в акаде-
мичните общности не съществуват повече съмнения за това на кого при-
надлежи авторството на едни от най-важните извори за древността на кул-
турата на Шотландия, нормандия и Бретон, Чехия и финландия, България 
и русия. Учудващото е, че в общественото знание нерядко тези значител-
ни фалшификати – и като обем, и като значение – продължават да бъдат 
приемани като автентични документи, напук на академичните историци. 
публиката все още търси и приема героизацията и митологизацията на 
историческите свидетелства. тенденцията е древните текстове да се при-
емат като автентични, особено когато прибавят оптимизъм, самочувствие 
и национална гордост от една богата традиция. непрекъснатото инстру-
ментализиране на фалшификатите, преизползването им за целите на на-
ционалните митологии показват, че те не са само литературни куриози. 

академичните историци трябва да понесат отговорността за този тип 
широко разпространено невежество. като цяло, доминантната тенденция 
в историческите школи е националистическото интерпретиране на исто-
рията. критичното ревизиране на тази тенденция много често е стигма-
тизирано като нихилизъм и даже предателство към националната кауза. 
каналите, чрез които академичното знание достига до общата публика, са 
образователните институции. вече не се спори, че учебниците по исто-
рия са изключително консервативни и в много редки случаи позволяват 
включването на ревизионистични тези30, съобразени с най-съвременното 
състояние на дебатите в академичната историческа колегия.

30  Цветански, Цветан. Учебникът по история – „ние“ и „другите“. – в: Аспек ти 
на етно-културната ситуация, софия: aсоциация aCCeSS, отворено общество, 2000, 
381–391. Kaзаков, георги. образът на „другия“ в българските учебници по история, Ли-
тература, X, бр. 19, 1998, 3–7.
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но най-пакостна роля играе историческата публицистика, дело на 
журналисти и автори, нямащи подходяща историческа подготовка. за тях 
е лесно да бъдат превърнати в говорители на правителствата или на от-
делни популистки, а и антисемитски и расистки организации. за жалост 
много често фалшифицираната и криво интерпретирана история се пре-
връща в силно оръжие в ръцете на самозвани лидери. 

въздействието на историческите филми е също така огромно по сила 
и обхват. нека припомним, че българската държава изхарчи милиони ле-
вове, за да създаде поредица от мегапродукции, с които кодифицира още 
веднъж консервативното, националистично разбиране за българската ис-
тория. тези произведения допринесоха с много по-голям ефект за завър-
тането на културната политика в България през 70-те и 80-те години на 
хх в. към откровен национализъм. псевдоисторическите произведения, 
немалко от тях основани на вече доказани фалшификати, формираха едни 
обществени ценности, които бяха безкрайно нужни, за да заместят фали-
ралата комунистическа идеология.

Именно нарушената връзка – ако изобщо такава съществува – меж-
ду високата академична история и популярното знание позволява всичко 
това да се случва. 

* * *

за да завърша, ще се обърна към един друг особен случай на фалши-
фикация, наречен аферата Вилкомирски. книгата на Бинжамин вилко-
мирски Фрагменти31 е потресаващ разказ за прeживяното от едно сираче 
в аушвиц и после в майданек, преди да бъде осиновено след края на 
войната от швейцарско семейство. тя е публикувана през 1995 г. в герма-
ния, след което в Швейцария, сащ, франция и др. общо е преведена на 
девет езика и предизвиква тутакси няколко блестящи рецензии, награди, 
а авторът ѝ е канен за лектор на много и престижни места. вилкомирски 
е засипан от трогателни благодарствени писма от цял свят. книгата полу-
чава и редица граждански награди. към края на 1995 г. на вилкомирски е 
присъдена награда от град Цюрих. една година по-късно в ню Йорк той 
получава националната еврейска литературна награда за автобиография 
и мемоари, лауреати на която са били преди него ели визел и алфред 
казин. през пролетта на 1997 г. английското списание Еврейски чети-

31  Binjamin Wilkomirski, Bruchstücke. Aus einer Kindheit 1939–1948, Baden Baden : 
Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1995; engl.: Fragments: Memories of a Wartime Childhood, 
Schocken Books, 1997.
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римесечник му присъжда наградата си за документална проза. по също-
то време и френската юдейска фондация му връчва наградата Спомен 
за Шоа. награждаването с френския приз Спомен за Шоа се превръща 
в особено важно събитие, защото вилкомирски получава наградата си 
заедно с Жан-франсоа форж за книгата му Знанието срещу Аушвиц32.

всъщност истинският автор на Фрагменти е Бруно досекер (роден 
Бруно грожан), швейцарски търговец на музикални инструменти, kойто 
никога не е напускал родната си страна. разкритието е направено от нем-
ския журналист стефан мехлер.

Аферата Вилкомирски е стряскащ пример за това, че и най-ужа-
сяващата човешка трагедия може да бъде осквернена с преднамерено и 
хладнокръвно изфабрикуван разказ за страдание – и че нищо от човешкия 
опит не е защитено от фалшификация.

* * *

в този смисъл фалшифицираните „исторически свидетелства“ зажи-
вяват свой собствен социален живот и създават своеобразен паралелен 
„режим на историчност“. от зрелостта и културата на обществото зависи 
доколко този „режим на историчност“ ще бъде приет или отхвърлен. И 
това е също дълг на историците.

32  maechler, Stefan. The Wilkomirski Affair: A Study in Biographical Truth, New 
York : Schocken Books, 2001. 
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Политически и исторически митове в 
Римската империя: 
случаят Филип Араб (244–249 г.) 

лили ГрозДанова

политическата история на рим дава множество примери за изграждане 
и разпространение на митове. особено ясно това се вижда в периодите 
на криза в историята на Империята. Именно поради това третото столе-
тие на новата ера предоставя редица примери за политическа митология. 
то е определяно като кризисно време на упадък, размирици и несигурна 
централна власт1. проявите на кризата се търсят и откриват във всички 
аспекти на социалния, политически и икономически живот на Империята. 
все по-осезаема става ролята на войските в избирането и налагането на 
новите венценосци. армията започва да се превръща от инструмент на 
централната власт в неин реален хегемон.

налагането на волята на легионите достига своята кулминация в пе-
риода между убийството на александър север (222–235) и възкачването 
на император диоклециан (284–305). през тези петдесет години намесата 
на армията в централната власт не е просто следствие от дейността на 
враждуващи претенденти за престола. всъщност самите войски ги съз-
дават и издигат. за този сравнително кратък период от време на трона се 
въздигат прекалено голям брой владетели – двадесет и двама2. Управле-
нието им най-общо може да се характеризира със сравнително кратката 
си продължителност3 и с неизменното наличие на насилие както в начало-

1  Drinkwater, John. maximinus to Diocletian and the „Crisis“. CAH, vol. XIII, Cam-
bridge: Cambridge university Press, 2005, 28–67; pp. 28–58; rostovtzeff, michael. The Social 
and Economic History of the Roman Empire. vol. I. Oxford: Clarendon Press, 1957 (1926). pp. 
488–499.

2  срв. Bengtson, hermann. Grundriss der römischen Geschichte mit Quellenkunde. 
Erster Band. münchen: C. h. Beck’sche Verlag, 1967, p. 403. при Scarre, Chris. Chronicle of 
the Roman Emperors. london: Thames & hudson, 2004, p. 158. откриваме 21 императори, 
но той не включва управлението на император волузиан (251–253 г.).

3  никой не остава начело на държавата повече от осем години.
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то, така и в края на властването им. примери в това отношение са повече-
то императори от периода; сред тях e и филип араб, на когото е посветен 
настоящият анализ. начинът, по който неговото управление и образ са 
запазени в изворите, е ясен пример за наличието на политическа митоло-
гия и механизмите на изграждането ѝ в живота на римската империя.

представата за филип, изграждана в научната литература, има силно 
противоречив характер заради натрупаната митология. тази нестабил-
ност на образа се изразява в няколко направления. трудно могат да се 
изброят факти от пребиваването му във властта, за които повечето автори 
да са единодушни или поне склонни на съгласие.

прави впечатление, че не само отделните елементи, но и цялостната 
представа за този император варира – от идеята за олицетворение на лошия 
и неспособен владетел4 до тази за суверен, който се справя добре с упра-
влението на държавата дори в условията на тежка криза5. това състояние 
на проучванията е пряко следствие от информацията, която носят изво-
рите. анализът на античните текстове често поставя учените пред избора 
между напълно противоположни твърдения. така се създава впечатлени-
ето за две основни традиции при изграждането на образа на императора.

едно от индиректните последствия от кризата през III в. е липсата 
на достатъчно пълни данни за епохата. при тях се забелязва повтаряне-
то на информация само за определени събития, сметнати от авторите за 
значими. това важи с пълна сила и при известията за филип араб, което 
позволява да се открои тенденциозната им противоречивост.

ключовите моменти, отразени в комплекса от сведения, са идването 
му на власт, честването на хилядната годишнина от основаването на рим 
и краят на неговото управление. Изворите поставят питания като това 
как точно умира предшественикът на филип – гордиан III (238–244), и 
каква е ролята на новия венценосец в тези събития. под въпрос остава и 
поведението на владетеля, след като е обявен за император от легионите. 
съществуват неясноти и по отношение на ролята му в конфликта с перси-
те, както и за маршрута, който избира, за да се върне в рим. неизвестни 
остават и характеристиките на неговото управление.

митология има също около произхода на филип, смятан за нисък, 
и семейството му. спори се за неговия син и съвладетел филип млади – 
m. Iulius (Severus) Philippus: времето на обявяването му за цезар, а по-

4  срв. Stein, e. m. „Iulius Philippus, römischer Kaiser 244–249“. – RE, vol. 10, no. 
1, Stuttgart: J. B. metzlersche Buchhandlung, 1919, pp. 755–770.

5  срв. York, John m. „The Image of the Philip the arab“. – Historia, no. 21, Wies-
baden: Franz Steiner Verlag gmBh, 1972, pp. 321–332.
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късно и за август, реалните ангажименти на младия император към властта 
и момента на смъртта му. липсва яснота и по отношение на хронологич-
ните ориентири при съпругата отацилия севера (marcia Otacilia Severa). 
в сравнително бедните сведения се появява и въпросът за вероизпове-
данието на владетеля. неясни са проявите на властта му в балканските 
провинции, включително долна мизия и тракия. не по-малко трудности 
остават и при изясняването на обстоятелствата около неговата смърт.

общото при всички тези въпроси е, че в различните извори те или 
изобщо не са коментирани, или са представени чрез полярно противопо-
ложна оценка и интерпретиране на фактите. това прави намирането на 
еднозначен отговор по тях непосилна задача. този факт не трябва да е 
причина да се прекратят опитите такъв да се формулира. така биха могли 
да се разкрият и механизмите на конструиране на политически митове в 
периода.

* * *

събитията по време на персийската кампания на гордиан III, вероят-
но през март 244 г.6, едновременно слагат край на неговия живот – съот-
ветно власт – и начало на управлението на филип араб. още с този първи 
момент от властването на новия римски император с арабски произход 
започват и спорните моменти в историческите реконструкции на периода.

традиционно се приема, че филип араб е убил своя млад предшест-
веник7. след кончината на тимеситей8 – тъст на гордиан III и изключи-
телно способен преториански префект – неговото място на отговорната 
длъжност било заето от филип, чийто произход е свързван без колеба-
ние с нисшите социални слоеве. той предизвикал недостиг на провизии 
по време на персийската кампания и така настроил войската срещу гор-
диан III, а в същото време си издействал по-големи правомощия. по-къс-
но самият гордиан бил принуден да се моли за властта, а впоследствие и 
за живота си, но филип наредил на войниците си да го убият. след това 

6  Drinkwater, John. „maximinus to Diocletian and the „Crisis““. CAH, vol. XII, Cam-
bridge: Cambridge university Press, 2005, 28–67; p. 36. посочва, че кампанията протича 
през март 244.

7  macDonald, David. „The Death of gordian – another tradition“. – Historia, no. 30, 
Wiesbaden: Franz Steiner Verlag gmBh, 1981, pp. 502–508.

8  Pohlsander, h. a. „Philip the arab and Christianity“. – Historia, no. 29, Wiesbaden: 
Franz Steiner Verlag gmBh, 1980, 464–473; p. 464. отбелязва, че според HA филип може 
би е бил отговорен и за неговата смърт.
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сключил и неблагоприятен за Империята договор с персите и бързо се 
върнал в рим, за да подсигури властта си. там въздигнал своя син в съ-
император първоначално с титлата цезар, а от 247 г. и август9. контро-
лът над малоазийските провинции оставил на своя брат приск, а този над 
постоянно застрашените горна и долна мизия и македония  – на своя 
тъст (или шурей) севериан. филип успял да постигне известни победи 
над нахлуващите германски племена, а също така и във войната с карпите 
през 247 г. Успехът бил много краткотраен, защото още през следващата 
248 г. нападенията били подновени. по същото време императорът израз-
ходвал натрупаните резерви в хазната за разточителните празненства по 
повод на хилядолетието на рим.

това е общата представа за управлението на филип араб, която би-
тува традиционно в научната книжнина10.

в основата на този тип възстановяване на историческите събития в 
периода от 244 до 249 г. стоят най-вече сведенията от Historia Augusta 
(по-нататък – HA)11. става дума за един интригуващ и показателен фено-
мен – изследователите декларират липса на доверие и изискват критично 
отношение към извора на, но на практика следват обстоятелствения му 
разказ за филип араб и неговото критично отношение към императора. 

сред основните причини за създаването на негативен образ на филип I и 
за неизменното му възприемане като узурпатор е сведение в НА, което го 
обвинява за убийството на гордиан12.

9  Stein, e. m. „Iulius Philippus, römischer Kaiser 244–249“. – RE, vol. 10, no. 1, 
Stuttgart: J. B. metzlersche Buchhandlung, 1919, 755–770; p. 762; Stein, e. m. Iulius (Se-
verus) Philippus. – RE, vol. 10, no. 1, Stuttgart: J. B. metzlersche Buchhandlung, 1919, pp. 
770–771; Drinkwater, John. „maximinus to Diocletian and the „Crisis“. CAH, vol. XII, Cam-
bridge: Cambridge university, 2005, 28–67; p. 37.

10  срв. Stein, e. m. „Iulius Philippus, römischer Kaiser 244–249“. – RE, vol. 10, no. 
1, Stuttgart: J. B. metzlersche Buchhandlung, 1919, pp. 755–770; Scarre, Chris. Chronicle of 
the Roman Emperors. london: Thames & hudson, 2004, pp. 166–168.

11  Интересът и изследванията на извора датират още от хIх в. Част от тази тен-
денция е и организираният периодично в Бон симпозиум.

12  срв. Scriptores historiaе augustaе with an english translation by D. magie. vol. 
II: Caracalla – maximus and Balbinus. london: The loeb Classical library, 1924, p. 439. 
ha, gord. tres, XXX: заповяда да го извлекат навън далеч от погледите им, крещящ 
и молещ се и след това да го ограбят и убият. Първо заповедите му били отложени, 
но след това било сторено това, което наредил. И по този кощунствен и незаконен 
начин Филип станал император. 
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сходна информация, но и с отделни нови елементи се съдържа в дан-
ните на евтропий13. той също обвинява филип за убийството на горди-
ан III, но и твърди, че филип заповядва да се издигне паметник в чест на за-
гиналия владетел и дори отнася останките му в рим, където го обожествява.

независимо дали връща тленното му тяло или не, самото почитане 
на паметта на владетеля от един предполагаем узурпатор повдига въпроси 
и в известен смисъл изглежда нелогично. ако тези действия се тълкуват 
като опит той да изкупи и оправдае вината си, трябва да се отбележи, че 
този случай на насилствено придобиване на властта далеч не е първият в 
рамките на III в., за да предизвика неочаквана реакция. Именно тези де-
тайли показват според мен, че дори в извори с директно обвинение срещу 
филип араб за смъртта на гордиан III се появяват елементи, които поста-
вят вината му под въпрос. в този смисъл традиционният образ на филип I 
до голяма степен прилича както на политически, така и на исторически 
мит, което прави преоценяването му особено необходимо.

подобно е и положението с известията на зосим. от една страна, той 
обвинява филип за смъртта на гордиан III. при следващото споменаване 
на същите събития само казва, че последният атакува персийците и пада 
на вражеската територия, без да свързва с това името на филип араб14. 
свидетелството може да се съпостави и с открития през 1939 г. триезичен 
надпис на Шапор I15. персийският паметник говори, че смъртта на горди-
ан III настъпва по време на сражение. в науката упорито се настоява на 
пропагандното съдържание на надписа, което намалявало историческата 
му достоверност и неговата ценност като извор. тази тенденция е под-
ложена на ревизия през последните години, но въпросът остава открит16. 

13  срв. евтропий. Бревиарий от основание города. пер. с лат. д.  в. кареева, 
санкт петербург: Издательство „ателейя“, 2001, p. 66. eutr. 9,2.3: Връщайки се назад, 
[Гордиан] бил убит коварно недалеч от римската граница, от Филип, който станал 
владетел след него. Войниците му въздигнали хълм на двадесет мили от Цирцезия, 
това римско укрепление и днес се извисява на Ефрат, останките му върнали в Рим, а 
него самия обявили за бог.

14  Zos. III, 32, 4. macDonald, David. „The Death of gordian – another tradition“. – 
Historia, no. 30, Wiesbaden: Franz Steiner Verlag gmBh, 1981, 502–508, p. 506.

15  срв. Dodgeon, m., lieu, S. The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars 
(AD 226–363). A Documentary History. london and New York: routledge, 1994, pp. 35–36. 
rgDS, lines 7–9: Велика битка се състоя между двете страни на границата на (8) 
Асирия при Мешике. Император Гордиан беше унищожен, а римската армия избита. 
Римляните обявиха Филип за (9) император.

16  macDonald, David. „The Death of gordian – another tradition“. – Historia, no. 30, 
Wiesbaden: Franz Steiner Verlag gmBh, 1981, 502–508; pp. 502–505.
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ясно е, че относно смъртта на гордиан III обстоятелствата все още не са 
пълноценно разгледани във всичките им аспекти17.

следващият момент от отдавна наложената идея за събитията при 
възкачването на филип I е за набързо сключения мир с персите, който 
често е определян като предателски18. твърди се, че той е подписан, за 
да може новият владетел да се върне възможно най-скоро в рим. по този 
въпрос е важно наблюдението на майкъл пийчин, който се занимава 
подробно с проблема за маршрута на филип от месопотамия19 към рим. 
поради липсата на опорни точки в текстовете на древните автори изсле-
дователят проследява пътя на императора въз основа на нумизматичния 
и епиграфски материал. на тази база пийчин описва пътуване, което ми-
нава през редица градове в арабия, сирия, памфилия, писидия, фригия, 
лидия, Йония, Битиния, азия, тракия, македония, мизия и панония, и 
така стига до извода, че новият император съвсем не бърза да стигне в 
рим20, както традиционно се твърди.

* * *

още джон м. Йорк прави опит да ревизира отрицателния образ на 
филип араб21. той забелязва, че повечето обвинения срещу него се от-
насят за периода преди и по време на възкачването му на престола. като 
цяло успешната му политика по възпиране на вражеските племена по се-
верната граница, своеобразен връх на която е успешната война с карпите 
през 247 г., не се отрича от изворите и научната литература. в това отно-
шение ясна индикация се открива в промяната на титулатурата на импе-

17  macDonald, David. „The Death of gordian – another tradition“. – Historia, no. 30, 
Wiesbaden: Franz Steiner Verlag gmBh, 1981, 502–508; p. 508: The combination of gossip 
and a predisposition to believe the worst about the man who benefited from Gordian  III’s 
death had predicable results: the wide-spread fable that Philip had murdered the young em-
peror, and baseless modern skepticism concerning the historical worth of the RGDS.

18  Peachin, michael. Philip’s progress. – Historia, no. 40, Wiesbaden: Franz Steiner 
Verlag gmBh, 1991, 332–342; pp. 341–342.

19  Peachin, michael. Philip’s progress. – Historia, no. 40, Wiesbaden: Franz Steiner 
Verlag gmBh, 1991, 332–342; p. 333.

20 Peachin, michael. „Philip’s progress“. – Historia, no. 40, Wiesbaden: Franz Steiner 
Verlag gmBh, 1991, 332–342; pp. 332–341. анализът на епиграфските и нумизматични 
данни от долна мизия и тракия доведоха до някои важни корекции в реконструкцията на 
маршрута, предложен от Peachin – вж. grozdanova, l. „lower moesia and Thrace during 
the reign of Philip the arab (aD 244–249)“. – Archaeologia Bulgarica (под печат).

21  York, John m. „The Image of the Philip the arab“. – Historia, no. 21, Wiesbaden: 
Franz Steiner Verlag gmBh, 1972, p. 321–332.
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ратора, към която през 246 г. се прибавя Germanicus maximus (Германски 
велик), а през 247 г. – Carpicus maximus (Карпски велик)22.

през 248  г. е отбелязан хилядолетният юбилей на рим. в истори-
ографията се прокрадва обвинението, че филип I прекалява с разточи-
телството при организирането на секуларните игри. все пак може да се 
подчертае, че отбелязването на 1000-годишнина от основаването на рим е 
повод, който нито един император не може да си позволи да пренебрегне, 
независимо от ситуацията, в която се намира. при оценяването на това 
дали използваните средства са прекалено много не трябва да се забравя, 
че хиперболизирането на цифрови данни не е изолирано явление в писме-
ната традиция.

филип вероятно обявява сина си за цезар скоро след като се връща в 
рим през първата година от възкачването си на престола23, но в изворите 
почти не се откриват данни за младия наследник, освен за смъртта му. по 
нумизматичния материал може да се забележи промяна в титулатурата. 
Издигането му от цезар в август се датира през август 247 г.24, но тази 
датировка не стъпва върху ясни хронологически ориентири.

съпругата на филип араб, марция отацилия севера25, е съществе-
на част от митологията, обвързана с него, макар често да остава прене-
брегната в изследванията за периода. Има поне няколко въпроса, които 
се отнасят до августата и заслужават внимание. с нея пряко се свързва 
идеята за ниския произход на мъжа ѝ. според изворите синът им е около 
шест–седемгодишен, когато в началото на управлението на бащата е обя-
вен за цезар. това говори, че филип стари и отацилия са семейство поне 
седем-осем години, преди той да е провъзгласен за император. трябва да 
се подчертае обаче, че бракът с представител на фамилията на северите 
би бил невъзможен, ако е вярно твърдението за ниския социален произ-
ход на филип.

22  Stein, e. m. „Iulius Philippus, römischer Kaiser 244–249“. – RE, vol. 10, no. 1, 
Stuttgart: J. B. metzlersche Buchhandlung, 1919, 755–770; p. 761; huttner, ulrich. „Von ma-
ximinus Thrax bis aemilianus“. – Die Zeit der Soldaten-Kaiser. Band I, Berlin: akademie 
Verlag, 2008, 161–221; p. 197. предлага следните дати Germanicus maximus през 247 г. и 
Carpicus maximus през 248 г.

23  Potter, David. The Roman Empire at Bay AD 180–359. london – New York: rout-
ledge, 2004, p. 237. смята, че синът е обявен за цезар още преди да бъде сключен мир със 
сасанидите.

24  Drinkwater, John. „maximinus to Diocletian and the „Crisis“. CAH, vol. XII, Cam-
bridge: Cambridge university Press, 2005, 28–67; p. 37.

25  Stein, e. „marcia Otacilia Severa“. – RE, vol. 14, no. 2, Stuttgart: J. B. metzlersche 
Buchhandlung, 1930, pp. 1607–1608.
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Интересен проблем, който заслужава да се разгледа, макар и много 
предпазливо, е този за вероизповеданието на венценосеца26. вниманието 
към него е привлечено от сведения като това на Валезиев Аноним, който 
твърди, че филип араб е първият християнски владетел27. това мнение 
е потвърдено и от Йорданес (get. 89). сред аргументите в негова под-
крепа авторите посочват произхода на филип от областта трахонитис в 
днешна сирия, където се предполага, че има християнска конгрегация. 
доказателство са и засвидетелстваните от евсебий писма на ориген до 
императора и жена му (или майка му). не на последно място се акцентира 
върху предполагаемото позволение, дадено от него на епископ фабиан да 
пренесе и препогребе останките на епископ понтиан от сардиния в рим.

от друга страна, сред аргументите на противоположния полюс попа-
дат факти като този, че заедно със сина си той е велик понтифекс – титла, 
свързана с езическите вярвания и практики. трябва да се отбележи, че 
тази титла е носена и от християнските владетели, докато грациан не я 
премахва едва през 381 г. също така се отбелязва и несъмнено нехристи-
янският характер на секуларните игри, както и появата на езически сим-
воли върху монетите на филип.

доказателствата и на двете страни изглеждат несигурни и косвени. 
като цяло за момента надделява донякъде примирителната теза. според 
нея филип араб не е християнин, но води подчертано толерантна към 
християнството политика. някои изследователи допускат, че именно тя 
дава основание личността и управлението му да изглеждат по-положи-
телни за по-късните християнски автори в сравнение с тези на максимин 
тракиец и траян деций.

* * *

една от характерните черти на кризата от III в. е вземането на импе-
раторската власт чрез физическото премахване на стария венценосец от 
новия претендент. Именно обвинението срещу филип араб, че е узур-
патор, е един от основните елементи при изграждането на отрицателния 
му образ. но пък колебания по отношение на неговата собствена смърт 
няма – самият той става жертва точно на тази порочна практика. Идва-

26  Pohlsander, hans a. „Philip the arab and Christianity“. – Historia, no. 29, Wies-
baden: Franz Steiner Verlag gmBh, 1980, pp. 464–473.

27  валезиев аноним. прев. м. войнов, лИБИ 1, софия: Бан, 1958, p. 323. Anon. 
Vales. Pars prior sive origo Const. Imp. 6, 33.
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нето на власт на траян деций (249–251) като резултат от убийството на 
филип и на неговия син не се подлага на съмнение в научната литература. 
все пак около събитията в края на управлението им възникват няколко 
проблема, които вече са ангажирали вниманието на изследователите.

през 248–249 г. готските нашествия28 изправят пред тежко изпита-
ние имперската гранична защита. когато в рим се провеждат секуларни-
те игри (248 г.), положението по дунавския лимес все повече се услож-
нява. по това време легионите в панония провъзгласяват един от офице-
рите си, пакатиан (Ti. Claudius marinus Pacatianus), за император. в този 
момент и готските племена започват да нахлуват интензивно в земите на 
долна мизия29. нападенията са изключително масирани, както свидетел-
ства Йорданес30.

по същото време в източните провинции, управлявани от брата на 
филип – приск, също започват размирици. там друг претендент за власт-
та – Йотапиан (m. F… ru.. Iotapianus)31 се провъзгласява за пълнопра-
вен владетел и дори успява за кратко да наложи своята паралелна власт в 
месопотамия. все пак приск овладява положението32, но проблемите на 
Балканите остават.

в тази ситуация филип араб изпраща деций в размирните долноду-
навски провинции, където чрез намесата на легионите той се превръща 

28  срв. gerov, Boris. „Die gotische Invasion in mösien und Thrakien unter Decius im 
lichte der hortfunde“. – In: Acta Antiqua Philippopolitana, Studia Historica et Philologica, 
Sofia: Typographicis academiae Scientiarum, 1963, pp. 127–146.

29  срв. Boteva, Dilyana. „On the Chronology of the gothic Invasions under Philippus 
and Decius (aD 248–251)“. – Archaeologia Bulgarica, vol. V, no. 2, Sofia: NOuS Publishers, 
2001, pp. 37–44.

30  Йорданес. прев. в. Бешевлиев и г. Цанкова-петкова, лИБИ 1, софия: Бан, 
1958, pp. 339–340. Iordan. Get. 89–90: Когато царувал над римляните, споменатият 
вече Филип, който единствен преди Константин бил християнин, заедно със сина си 
Филип, и през втората година на чието царуване Рим навършил хилядогодишнината 
си, готите, както обикновено се случва, се превърнали от приятели в неприятели, 
понеже били недоволни от прекратяването на заплащаните им суми. Защото, ако 
и да живеели извън пределите на Империята под свои крале, все пак били съюзници 
на римската държава и получавали от нея годишни дарения. Накъсо казано, тогава 
Острогот преминал с хората си Дунава и опустошил Мизия и Тракия.

31  приема името Iulius aurelius Sulpicius uranius.
32  Stein, e. m. „Iulius Philippus, römischer Kaiser 244–249“. – RE, vol. 10, no. 1, 

Stuttgart: J. B. metzlersche Buchhandlung, 1919, 755–770; p. 763 представя съществуващия 
в литературата спор относно това кога Йотапиан е убит. според него едната теза е, че 
е премахнат едва при управлението на деций. другата, позоваваща се на сведението на 
Zosim. I, 21, 2, е, че е убит още по времето на филип араб.
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в поредния претендент за престола. според някои от изворите въздига-
нето му става въпреки неговата воля. в последвалия сблъсък филип и 
синът му са убити. Именно крайният резултат от конфликта – смъртта на 
двамата августи и идването на власт на деций – е единствената сигурна 
констатация. конкретните елементи, като например кога и къде са убити 
те, са неясни33.

при зосим и зонара се открива сходна информация за битка между 
филип и деций и за смъртта на филип и сина му, която създава впечатле-
нието, че те са били заедно. нито един от двамата не уточнява къде и кога 
става това. Йоан антиохийски изгражда по-различна идея за разглежда-
ните събития: той представя смъртта на филип араб като дело на убий-
ци, извършено при Бероя34. аврелий виктор и анонимният извор Epitome 
de Caesaribus35 съобщават, че вероятно бащата и синът намират края си 
почти по едно и също време, но на различни места, съответно бащата при 
верона, а синът в столицата на Империята.

сега доминира реконструкцията, следваща сведенията от групата на 
аврелий виктор. приема се, че филип араб загива в сражение с войски-
те на деций близо до верона, а не Бероя, докато синът му е в рим и е 
убит там36.

Интересен щрих към проблематиката добавя и твърдението на 
Epitome de Caesaribus (28.3), че филип син е на дванадесет години37. за-
това х. а. полсандер го определя като „едва ли не дете“ („a mere boy“) 
и твърди, че е нелогично детето да придружава баща си на бойното поле, 
поради което е останал в рим38. това изглежда спорно, тъй като филип 

33  Pohlsander, hans a. „Did Decius kill the Philippi?“ – Historia, no. 31, Wiesbaden: 
Franz Steiner Verlag gmBh, 1982, pp. 215–222.

34  срв. Йоан антиохийски. прев.  г. Цанкова-петкова, гИБИ 3, софия: Бан, 
1960, p. 28.

35  Pohlsander, h. a. „Did Decius kill the Philippi?“ – Historia, no. 31, Wiesbaden: 
Franz Steiner Verlag gmBh, 1982, 215–222; p. 218.

36  Stein, e. m. „Iulius Philippus, römischer Kaiser 244–249“. – RE, vol. 10, no. 1, 
Stuttgart: J. B. metzlersche Buchhandlung, 1919, pp. 755–770; Pohlsander, hans a. „Did 
Decius kill the Philippi?“ – Historia, no. 31, Wiesbaden: Franz Steiner Verlag gmBh 1982, 
pp. 215–222. 

37  Schlumberger, J. Die Epitome de Caesaribus. Untersuchungen zur heidnischen Ge-
schichtsschreibung des 4. Jahrhunderts n. Chr. münchen: C. h. Beck’sche Verlagbuchhand-
lung, 1974, p. 141.

38  Pohlsander, hans a. „Did Decius kill the Philippi?“ – Historia, no. 31, Wiesbaden: 
Franz Steiner Verlag gmBh, 1982, pp . 215–222. авторът представя и тезата на слободан 
душанич, според когото филип II има период на самостоятелно управление. Pohlsander 
не приема тезата на душанич.
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млади не е прецедент на императорски син, обявен за съвладетел още 
като дете39. някои от тези невръстни владетели дори са натоварени да 
представляват централната власт при защитата на отделни участъци от 
имперската граница40. Изглежда възможно филип да е оставил сина си 
в рим, за да подсигури императорско присъствие и така да предотврати 
евентуален опит за смяна на властта в столицата.

очевидно управлението на император филип араб тепърва ще се 
преоценява. много от идеите, приемани дълго като постулати, изглеж-
да, са част от натрупаната около него митология и подлежат на ревизия. 
няма съмнение, че един по-задълбочен поглед върху изворите несъмнено 
ще повдигне още редица проблеми в очертания до момента образ на вла-
детеля41.

* * *

съществена част от опровергаването на политически мит е просле-
дяването на неговото зараждане. анализът на изворите за управлението 
на филип I и познаването на техните автори и политическата обстановка, 
в която се появяват, водят до изясняване на вероятните първопричини за 
митологизирането на императорския образ. джон Йорк вече е работил в 
тази насока и се е опитал да разбере мотивацията, стояща зад налагания 
в текстовете образ42. той разделя изворовите данни в няколко групи в 
зависимост от отношението им към филип и от периода на създаването 
им. при най-ранните извори, 13-та книга на сибилинските книги и де-
ксип (210–273), дж. Йорк обяснява отношението към филип с произхо-
да на съответните автори43. особено ясно това се вижда в позицията на 
атинянина дексип, който е критичен към императора с арабски предци, 
без обаче да отрича военните му успехи. Йорк проследява и как инфор-

39  срв. възрастта на диадумениан – цезар на 9 г., каракала – цезар на 7 г. и август 
на 10 г., александър север – цезар на 13 г., август на 14 г., гордиан III – август на 13 г.

40  срв. Boteva, Dilyana. „On the Way to the Tetrarchy: the role of the lower Danu-
bian limes for the roman Defense System – a.D. 193–217/218“. – In: Studia Danubiana, 
vol. I, Bucharest, 1998, pp. 77–80.

41  при Stein, e. m. „Iulius Philippus, römischer Kaiser 244–249“. – RE, vol. 10, no. 
1, Stuttgart: J. B. metzlersche Buchhandlung, 1919, pp. 755–770 най-ясно се виждат харак-
теристиките на традиционната представа за владетеля.

42  York, John m. „The Image of the Philip the arab“. – Historia, no. 21, Wiesbaden: 
Franz Steiner Verlag gmBh,1972, pp. 321–332. 

43  York, John m. „The Image of the Philip the arab“. – Historia, no. 21, Wiesbaden: 
Franz Steiner Verlag gmBh, 1972, 321–332; pp. 321–322.
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мацията от такива първични извори се възпроизвежда в по-късните, като 
в този процес се формира и политическият мит. основните причини за 
митологизирането в по-късните извори авторът открива в две насоки. 
предполагаемото християнско вероизповедание на филип и със сигур-
ност толерантното му отношение към християните е причина за дадените 
му отрицателни характеристики. към това се добавя и активната пропа-
гандна дейност около образа на константин велики (307–337), част от 
която е създаването на отрицателен облик на неговите противници, сред 
които е и лициний (308–324), обявил се за потомък на филип араб. ве-
роятно именно той си позволява да го обожестви44. факт, който също идва 
да покаже, че дори във времето на константин филип едва ли има славата 
на узурпатор, с която е познат днес, тъй като един от претендентите за 
престола официално го обявява за свой прародител.

вероятната реконструкция на управлението на филип араб би мо-
гла да изглежда по различен от представения по-горе начин. той идва на 
власт с одобрението на легионите след смъртта на гордиан III по време 
на персийската кампания. новият владетел сключва необходимия в този 
момент за Империята мир със сасанидите. след като така подсигурява 
малоазийските територии, той оставя там като главнокомандващ брат си 
приск и тръгва към столицата. движи се по маршрут, който не цели ди-
ректното и експедитивно връщане в рим, а по-скоро преминаването през 
достатъчно провинциални градове45. това придвижване може да се тъл-
кува като своеобразен начин да легитимира и наложи лично властта си 
в римските земи, тъй като самото визуално познаване на владетеля през 
този период на непрекъснати смени на централната власт е важен елемент 
при укрепването и узаконяването на един император.

след като се налага в рим и пред сената, филип араб се погрижва за 
обожествяването на гордиан III. тази политика на адмирации към пре-
дишния венценосец често се тълкува като опит той да оправдае пред ин-
ституциите и народа собствената си вина за смъртта на предшественика. 
подобно оправдание обаче едва ли е необходимо, като се има предвид, 
че в разглеждания период възкачването на престола чрез насилие не е 
изолиран прецедент, още повече, че то идва, след като филип вече е леги-
тимирал присъствието си във властта. обожествяването на гордиан може 

44  York, John m. „The Image of the Philip the arab“. – Historia, no. 21, Wiesbaden: 
Franz Steiner Verlag gmBh, 1972, 321–332; p. 324.

45  Peachin, michael. „Philip’s progress“. – Historia, no. 40, Wiesbaden: Franz Steiner 
Verlag gmBh, 1991, 332–342; pp. 332–341.
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би трябва да се тълкува по-скоро като опит да се подчертае сравнително 
плавният, с оглед условията на периода, преход между двамата владетели, 
който не включва конфликт между тях.

Управлението на филип араб протича в условията на тежки външно-
политически изпитания за Империята. освен непрекъснато нарастващата 
опасност на изток, която още в началото той успява да овладее поне вре-
менно, постоянна заплаха са и нападенията на готските и други отвъдду-
навски племена. победните титли на императора недвусмислено показ-
ват, че той успява поне за известно време да ги отблъсне. като особено 
успешна се оценява войната му с карпите през 247 г.

Изворите свидетелстват, че през 248 г. въпреки кризата в рим са ор-
ганизирани секуларни игри в чест на хилядолетния юбилей от основа-
ването на града. по това време централната власт търси стабилизация. 
приема се, че филип араб се опитва да основе и наложи силна владетел-
ска династия: обожествява баща си46 и подготвя възможността бъдещото 
предаване на властта да се извърши плавно. поради тази причина може 
би въздига още през 244 г. шест–седемгодишния си син в съвладетел с 
титлата цезар. през 247 г. филип млади става и август47. ситуацията в 
Империята води и до идеята, че това се прави и за да се гарантира вла-
детелското присъствие в още една военновременна фронтова зона. така 
има възможност да се действа с целия авторитет на императорската власт 
едновременно на два фронта48.

тези временни тенденции и стремежът на монарха към стабилизация 
не успяват да изкоренят един от основните елементи на кризата – пре-
каленото влияние на армията и активната ѝ намеса в политиката. Имен-
но това води до появата на нови претенденти за престола, издигнати от 
легионите, като пакатиан на север и Йотапиан на изток. от своя страна 
тази заплаха за централната власт води и до нова активизация на готските 
племена през 248 г. отново се стига и до познатия вече сценарий: траян 
деций, изпратен от филип араб да стабилизира долнодунавските про-

46  Soutbern, Pat. The Roman Empire from Severus to Constantine. london–New York: 
routledge, 2001, p. 71.

47  Stein, e. m. „Iulius Philippus, römischer Kaiser 244–249“. – RE, vol. 10, no. 1, 
Stuttgart: J. B. metzlersche Buchhandlung, 1919, pp. 755–770.; 762; Stein, e. m. „Iulius 
(Severus) Philippus“. – RE, vol. 10, no. 1, Stuttgart: J. B. metzlersche Buchhandlung, 1919, 
pp. 770–771; Drinkwater, John. „maximinus to Diocletian and the „Crisis“. CAH vol. XIII, 
Cambridge: Cambridge university Press, 2005, 28–67; p. 37.

48  срв. Boteva, Dilyana. „On the Way to the Tetrarchy: the role of the lower Danubian 
limes for the roman Defense System – a.D. 193–217/218“. – In: Studia Danubiana, vol. I, 
Bucharest, 1998, pp. 77–80.
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винции, е обявен от легионите си за император. в последвалия сблъсък 
филип и синът му са убити и кормилото на Империята е поето от новия 
избраник на легионите.

очевидно по отношение на филип араб, неговата личност и упра-
вление съществуват повече въпроси и неясноти, отколкото доказани фа-
кти. господстващото отрицателно отношение към този август и неговото 
участие в живота на огромната империя се нуждае от преоценяване. слу-
чаят на филип убедително показва, че задача на историка е да изследва 
критично свидетелствата и да изгражда обосновани и балансирани рекон-
струкции на миналото, а също и да се противопоставя на всеки опит за 
изграждане и възпроизвеждане на политически и исторически митове.
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митовете в мисленето на историка

тоДор ПоПнеДелев

още от малки започваме да чуваме понятието „мит“, без да осъзнаваме 
неговото значение. прочитат ти или сам сричаш древногръцките митове 
и почваш да свързваш понятието с интересните, но невинаги разбираеми 
приказки. струва ти се, че митът е нещо далечно, случило се с други, за-
гадъчно, но и същевременно близко, ако „съблечеш“ дрехите на героите, 
сложиш им имената на познати хора и ги поставиш в своя ден.

по-късно, когато започнеш да учиш в Университета, представата ти 
за мита се променя, или по-скоро се обогатява. разбираш, че той концен-
трира човешкото познание, опит, недостигнати мечти, желано съвършен-
ство, стремеж към промяна на света, представянето му според нормите 
на един „създател“, на едно поколение, на една личност. наред с това 
полека-лека учещият история започва да осъзнава реалността на „исто-
рическото битие“, както биха се изразили някои теоретици. това го кара 
да разбере, че немалка част от неговото дотогавашно знание за случилото 
се е било градено върху неустойчиви представи, че е станал жертва на 
митове и затова се чувства излъган. всичко те предизвиква да тръгнеш на 
война с митовете или с онова, което ти мислиш, че са митове. зареждаш 
се с енергия, че ако можеш, ще разкриваш „истини“, ще ги отстояваш, ще 
„воюваш“ срещу заблудите. така постепенно понятието „мит“ започва да 
придобива друго измерение – на нереална, невярна представа за минало-
то. препираш се с този или онзи, искайки да му разкажеш вярното, спо-
риш с колеги, чувствайки удовлетворение, че се докосваш до същностно-
то, реално случилото се.

след време, трупайки години, а с това и опит, започваш да си зада-
ваш все повече въпроси, все по-тежащи и като че ли без отговори. заста-
ваш пред аудиторията или белия лист, мислиш или говориш за целите и 
предмета на своята наука, респективно за тези на историка, за неговата 
работа. Учили са ме и аз се опитвам да уча студентите си, че основната 
аксеологическа функция на историята е да разкрива факта, процеса, да го 
обяснява, както и да търси истината, реалността, обективността на ста-
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налото. дали е така? та има ли по-субективна наука от нашата – изворът 
се пише, създава от човек. той е отразил или са го накарали да отрази 
„важното“ и да премълчи „неважното“. този извор понякога с усилие, 
понякога наготово влиза в полезрението на историка. той, повлиян от ре-
дица фактори, го тълкува, после „вписва“ в своето изложение. след това 
текстът или словото достига до публиката. тя отново, съобразно своя 
потенциал и нагласи, го възприема, осъзнава, гради своята представа за 
миналото. нали си знаем: колкото народи и държави, толкова и истории. 

все в тази връзка за обективността на нашата наука идва и въпро-
сът за това как работи историкът, условно казано, за неговия „занаят“. 
тук е важният проблем за кого пише историкът. дали за своите колеги, 
за собствено удовлетворение, за студентите, за учениците, за широката 
публика, за някой владетел, политик или за всички заедно. достигаме и 
до проблема защо пише историкът. може би, за да прослави Бога, някоя 
личност, партия или себе си, да даде примери на своето или на бъдните 
поколения, или за да изследва миналото, без да се интересува от послания 
или възможни ползи. естествено се поражда идеята, че всъщност истори-
ята по-често е средство за постигане на конкретни цели, свързани с деня. 
ако се вгледаме – християнският хронист ползва примери от миналото, 
за да прослави своя Бог, романтикът се стреми да пробуди своя народ, да 
го насърчи към просперитет. стигнем ли до по-модерните времена, стане 
ли дума за позитивисти и марксисти, нещата се усложняват. И едните, и 
другите заявяват, че търсят историческата истина, но вгледаме ли се по-
внимателно, проличават и други примери. те много по-ярко, поне през 
40–60-те години на XX век се открояват в марксистката историография. 
пред нея са поставени задачи от идеологическо естество – ту да съдейст-
ва за славянското единство, ту да намери ролята на потиснатите съсловия 
за човешкия прогрес, да открои ролята на един или друг вожд на пролета-
риата като теоретик, практик, но най-вече да съдейства за построяването 
на социализма. сами знаем, че когато пред една хуманитарна наука се по-
ставят задачи с определена практическа цел, когато от нея се иска да бъде 
средство за постигането ѝ, тя, естествено, губи от своята обективност.

отново, за да потърсим колко е обективна нашата наука, трябва да 
си припомним условията, от които зависи трудът на историка. Безспор-
но най-напред това е неговото образование – къде, кога, при кого го е 
получил, зависи от личните му качества, от конкретните политически и 
обществени условия, подчинена е на цялостното състояние на държавата 
и институциите, обслужващи труда на историка. не на последно място за-
виси от моментното състояние на историческата наука в частност и на ху-
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манитаристиката въобще. Или все фактори, спомагащи за обективността 
на едно изследване, респективно и за обратното. обратното, защото мо-
гат да доведат до деформации в същността на едно проучване, да поставят 
акценти, да изведат тези от многообразието на миналото и да неглижират 
факти, процеси, не по-малко същностни.

нашият труд е безспорно работа на вълк единак, но той зависи много 
и от възможностите за комуникация вътре в колегията. тази комуника-
ция има различни измерения. най-напред с предходните поколения, с на-
следството като цяло, даващо ти възможност да надграждаш, да виждаш 
празноти, да „препрочиташ“ извори. контактът с чуждата наука ти дава 
възможност да съизмерваш труда си, да черпиш идеи за работа, а поняко-
га неволно може би и да подражаваш. връзката пък с другите науки ти по-
зволява да заимстваш методи, осигуряващи условия за по-пълно вникване 
в пъстротата на миналото, да пресъздадеш нюансите в него. вероятно 
най-важен е честият, понякога и ежедневен контакт с колегите в инсти-
туцията с всичките му измерения – с по-висшестоящите в йерархията, с 
по-долустоящите, с колегата по звание и степен. Именно сред тях ти мо-
жеш да си ученик, учител, подсъдим и съдник, да получиш добронамерен 
съвет, подкрепа или обратното. 

важна е и връзката с други сродни звена – сродни факултети от ви-
сши училища, институти, библиотеки, архиви. връзка, която осигурява, 
„захранва“ твоя труд, а нерядко забавя или променя неговите измерения. 
това са контакти, оценяващи добронамерено или не работата ти.

друг, според мен важен фактор, от който зависи трудът на историка, 
е този с кого той е сключил „договор“ – с бог, със своята нация, с някоя 
партия, със себе си, с всички заедно, или договорът се „преподписва“ 
според конюнктурата? Или изпъква проблемът за морала на историка. но 
тъй като и аз съм историк, ще го пропусна, а само ще хвърля поглед към 
едно от измеренията му – отношението към предходниците в науката. Из-
вестна е максимата, че всяко следващо поколение, за да се утвърди, търси 
грешките на предходното. така е и в нашата наука. в писаното слово с 
нюанс на научно пренебрежение, а в разговор доста по-остро може да се 
чуе отрицание по отношение труда на работилите преди нас. (тук нямам 
предвид крайностите след 1944 г., граничещи със заклеймяване.) това от-
ричане и подценяване в науката е вредно, прекъсва традицията, създава 
у някои усещането за непогрешимост, която ги кара да говорят и пишат 
като корифеи по даден въпрос, като крайна институция, следователно за-
силва субективизма в труда им. превръща ги в хора с „моята тема“, „моя 
период“, „моята книга“ и т.н.



155

I .  м И Т о В Е ,  П о Н я Т И я  И  Р Е К о Н С Т Р у К Ц И И  Н А  м И Н А Л о Т о

следващ важен въпрос, който си задаваш, когато работиш, е дали 
изговореното или написано достига до студентската аудитория пред теб. 
всеки преподавател стига до катедрата с желанието да представи най-
доброто от себе си, да накара очите да го следят, а ушите да го чуват. 
стъпвайки върху сцената, наречена аудитория, преподавателят трябва да 
намери баланса между естественото желание за себеизява, артистизма и 
познанието. всъщност първите две неща трябва да допълват третото, да 
го обслужват. когато това стане, се чувстваш удовлетворен от своя труд. 
Често си казваш или можеш да чуеш фразата „получи се“. но има и обра-
тните случаи – не е изключение, фразата, позата да надделяват. сами има-
ме спомени от свои речовити преподаватели, които са били харесвани, но 
от тях в спомените ни като че ли са останали само някои отделни изрази и 
маниери. (задаваш си въпроса: свърших ли това, което трябваше, стигнах 
ли до тях, разбраха ли ме, накарах ли ги да се замислят поне за нещо. И в 
тази връзка е тежкият проблем има ли смисъл това, което правя.)

не по-малко значим е контактът на историка с широката публика – 
обществото. тук безспорно напред изниква проблемът за състоянието на 
това общество – икономическо и най-вече духовно, или доколко то има 
нужда от теб. дали, както се казва, то си знае историята, дали е готово 
и иска да чуе, че може да има и друг поглед към миналото, че казаното 
по телевизията, дори от някой „официален“ историк, говори по-скоро за 
неговите собствени цели или за идеите на сценаристите, вместо да дава 
правдива картина. медиите също „издърпват чергата“ под краката на про-
фесионалиста историк. в тях миналото звучи през призмата на програмни 
планове и схеми, обикновено подчинени на нуждите на деня. дори когато 
поканят професионален изследовател, те искат от него само конкретния 
миг! опитват се да „рамкират“ коментарите му в дадена посока.

първоначално се нервираш, търсиш вината в медиите, но постепенно 
започваш да разбираш, че твоето знание не е нужно на другите, че трудът 
ти е бил излишен. разбираш, че обществото обича да чува за героиката от 
миналото, независимо дали е вярна, че се чувства емоционално удовлет-
ворено, когато има друг виновник за провалите на нацията, че обича да 
си припомня определени факти (обикновено с техните традиционни ха-
рактеристики), които се повтарят, свиват или разширяват, но звучат като 
крайни истини. Убеждаваш се, че обществото има нужда от разказвачи, а 
не от историци. хората искат да чуят какво се е случило, понякога – как, 
но почти никога – защо. все в тази посока те убеждава и обстоятелството, 
че дори по-грамотните му слоеве предпочитат да четат книгите на сте-
фан Цанев, приемайки ги като достоверни, че всяка поредна фикция за 
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прабългарите се възприема с охота. това е факт, от който не можем да 
се дистанцираме, не можем да виним другите, че не ги привлича погледът 
на професионалния историк. Или отново изпъква въпросът за смисъла на 
твоя труд.

пак в контекста на контакта между обществото и историка изпъква и 
проблемът за учебникарската литература за средните училища. когато се 
ангажираш да пишеш учебник, обикновено тръгваш с желанието, идеята 
да дадеш най-доброто. пишеш, премисляш, съветваш се с колеги и когато 
мислиш, че си готов, разбираш, че не си отговорил на рамката, че някой 
чиновник не одобрява твоя труд. пак преработваш, съобразяваш и на-
края резултатът все повече се отдалечава от замисъла ти. многобройните 
компромиси създават усещането за неудовлетвореност, а то пък отново 
повдига въпроса за смисъла на онова, което правиш. къде е разминава-
нето между твоите убеждения какво и как да дадеш на децата и да им 
представиш. всичко това засилва скептицизма ти, поражда убеждението, 
че не сме убедили другите за същността на своята работа, за нейната зна-
чимост.

споделените мисли като че ли те карат да се върнеш назад в своето 
минало и вглеждайки се в него, да потърсиш кога си изградил в себе си 
мита за същността на историческата наука, за нейната важна роля за ху-
манизирането на света. това май бе времето на следването в Универси-
тета, когато повярвах, че, за да се развива обществото, всеки труд трябва 
да бъде поверен в ръцете на професионално подготвен човек. Човек, кой-
то да милее за своята работа, независимо от недостатъците ѝ и пречките 
пред нея отвътре и отвън. надявам се, че моят мит ще се тиражира и няма 
да изчезне.
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„Великият Алберт ще бъде нашият  
велик Аполон“. 
Брюкселският художник  
Хендрик де Клерк (ок. 1560–1630)  
и употребата на митологическа  
образност в творбите му

Катарина ван Каутерен

макар ателието и повече от 300 картини на брюкселския художник 
хендрик де клерк (ок. 1560–1630) да са оцелели до днес, за личния му 
живот са ни известни малко факти. до 1590 г., когато рисува триптиха 
на света анна за брюкселската гилдия на адвокатите (сега в кралския 
музей за изящни изкуства в Брюксел), за художника не се знае нищо. Че-
тири години по-късно започва служба при ернест, ерцхерцог на австрия 
и регент на испанския крал. след смъртта на ерцхерцога през 1595 г. де 
клерк остава тясно свързан с този двор: през 1596 г. той украсява триум-
фалните арки при влизането във владение на наследника на ернест – ал-
берт, ерцхерцог на австрия. когато ерцхерцогът се жени за испанската 
инфанта Исабела, художникът остава на служба при тях1. междувремен-
но броят на произведенията му с митологическа тематика нараства неи-
моверно и ако се съди по датираните работи, достига връх в периода от 
около 1600 до 1612 г. въпреки всичко през хх в. творбите на де клерк 
са доста пренебрегвани от историците на изкуството. през 1955  г. де 
майер смята, че де клерк е приет за дворцов художник в Брюксел, защо-

1  за поръчките към де клерк, идващи от страна на двора, вж.: De maeyer, marcel. 
Albrecht en Isabella en de schilderkunst. Bijdrage tot de geschiedenis van de XVIIe-eeuwse 
schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden, Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse aca-
demie voor Wetenschappen, letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Schone Kun-
sten, 9, Brussels: Paleis der academiën, 1955, по специално pp. 84–88. моята докторска ди-
сертация също се концентрира върху връзката между хендрик де клерк и ерцхерцозите.
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то тогава там липсват други изявени фигури2. през 1975 г. лаурейсенс е 
още по-рязък: той твърди, че изкуството на де клерк „няма нищо общо с 
‘новия’ хуманистичен начин на възприемане на реалността“ и че худож-
никът не е създал някакви „митологически енигми“3. оттогава насам не 
са правени никакви изследвания върху творчеството на де клерк. що се 
отнася до ерцхерцозите, в миналото повечето автори наблягат на приноса 
им към северната контрареформация и на връзката им с питер паул ру-
бенс (1577–1640)4. едва през последните десет години се появиха повече 
изследвания на колекциите от изкуство на ерцхерцозите – без обаче да се 
засяга въпросът за ролята на намиращите се там картини на митологични 
теми5. нещо повече, името на де клерк рядко се споменава в тази връзка. 
но именно в митологическото дворцово изкуство на де клерк можем да 
открием важни податки за употребата на древната митология при очерта-
ването на подобаващия владетелски образ на хабсбургските ерцхерцози 
алберт и Исабела.

тяхното управление е съдбоносно за разкъсваната от войни холан-
дия – южната, главно католическа, част е все още лоялна на испанската 
корона, докато северната част копнее за религиозна и политическа неза-
висимост. за испанския крал филип втори, баща на Исабела, сватбата 
между ерцхерцозите алберт и Исабела през 1598 г. е последната надежда 
за възстановяване на мира и единството в холандските провинции. съ-
юзът между двамата ерцхерцози придобива огромно политическо значе-
ние най-вече поради факта, че гарантира на холандия голяма степен на 
автономност, а също така и защото се смята, че ако алберт и Исабела 

2  De maeyer, albrecht en Isabella, p. 89.
3  laureyssens, Willy. Hendrick De Clerck. Zijn leven en zijn werk. Een bijdrage tot 

de studie van het maniërisme in de Nederlanden,1, непубликувана докторска дисертация, 
Brussels: Vrije universiteit Brussel, 1975, p. 29.

4  вж. напр. Trevor-roper, hugh. Princes et artistes. Mécénat et idéologie dans qua-
tre cours Habsbourg. 1517–1633, transl. by Bernard Turle, Paris: Thames & hudson, 1991, 
pp. 129–176; Brown, Christopher, „rubens and the archdukes“. In: Werner Thomas and luc 
Duerloo (eds.), Albert and Isabella. 1598-1621. Essays, Turnhout: Brepols, 1998.

5  Soenen, mireille. „De collecties“. In: Het paleis van Brussel. Acht eeuwen kunst en 
geschiedenis, Brussels: gemeentekrediet, 1991; Banz, Claudia. Höfisches Mäzenatentum in 
Brüssel. Kardinal Antoine Perrenot de Granvelle (1517–1586) und die Erzherzöge Albrecht 
(1559–1621) und Isabella (1566-1633), Berliner Schriften zur Kunst, 12, Berlin: gebr. mann 
Verlag, 2000; Vergara, alejandro, „la pintura en el ámbito de los archiduques“. In: El arte en 
la corte de los archiduques. Alberto de Austria e Isabel Clara Eugenia (1598–1633). Un reino 
imaginado, exh. cat., madrid, Salas de exposiciones Temporales del Palacio real, madrid: 
Sociedad estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1999. 



161

I I .  П у Б Л И Ч Н И  П Р о С Т Р А Н С Т В А  Н А  И С Т о Р И я Т А

заченат наследник, подчинената на Испания холандия ще получи своята 
независимост6.  

Именно на фона на този контекст хендрик де клерк рисува своя-
та картина „отсъждането на мидас“ – сега в райксмузеум в амстердам. 
може би тази творба трябва да се идентифицира с „stuck gemerckt hDC, 
representerende’t Vonnis van midas, copere plaet met een vergult gesneden 
ghebruijneerden leest“ (експонат, подписан с хдк, изобразяващ отсъжда-
нето на мидас върху медна плоскост с позлатена кафява рамка), споменат 
в инвентара на картините, транспортирани от куденберг палас в Брюксел 
в замъка тервюрен през 1698 г.7 през 1659 г. подобен „експонат с отсъж-
дането на мидас, нарисуван върху медна пластина, две стъпки дълга, три 
широка“ (piececilla de la sentencia de midas, pintado sobre una lamina de 
cobre, alto de dos pies y tres de largo),  е включен в инвентара на куденберг 
палас, макар името на художника да не е споменато8. в своя анализ на 
амстердамската картина на де клерк маржолен смеетс отбелязва, че при 
днешното състояние на творбата монограм не може да се види, а също 
така, че размерите се различават от описаните в инвентара от 1659  г.9 
предположението ѝ, че с течение на времето картината може да е била 
орязана, изглежда малко вероятно – или монограмът е бил покрит от нова 
рисунка, или размерите, споменати по-горе, са само ориентировъчни, 
или пък амстердамската картина е копие на ‘отсъждането на мидас’ от 
Брюксел, нарисувано от самия де клерк. каквато и да е реалността, не 
може да има съмнение, че съществува връзка между иконографията на 
амстердамската версия и картината на де клерк в брюкселския дворец.

6  вж. Thomas, Werner. „andromeda unbound. The reign of albert & Isabella in 
the Southern Netherlands. 1598–1621“. In: Werner Thomas and luc Duerloo (eds.), Albert 
and Isabella. 1598–1621. Essays, Turnhout: Brepols, 1998; Carter, Charles. „Belgian 
‘autonomy’ under the archdukes. 1598–1621“, The Journal of Modern History, vol 36, no 3, 
1964, pp. 245–259.

7  De maeyer, Albrecht en Isabella, p. 461.
8  De maeyer, albrecht en Isabella, p. 437.
9  Smeets, marjolein. „apollo en marsyas of apollo en Pan? een poging tot een meer 

nauwkeurige interpretatie van een schilderij van hendrik de Clerck“, Kunstlicht, no 1, 1991, 
pp. 28–30.
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темата за „отсъждането на мидас“ идва от Метаморфози на ови-
дий, където класическият автор разказва за музикалната надпревара меж-
ду бога на слънцето аполон и бога на горите, овчарите и животинските 
страсти пан. съдия на това състезание е планинският бог тмол, но мина-
ващият наблизо цар мидас се присъединява към групата. след надсвир-
ването тмол обявява аполон за победител, но мидас не се съгласява с 
решението: според него за победител трябва да бъде провъзгласен пан10. 
скоро мидас ще научи, че противопоставянето на боговете не е проява 
на мъдрост: аполон прави ушите му магарешки и точно това се вижда в 
картината на де клерк. като добавя и минерва към композицията, де 
клерк се отклонява от описанието на овидий.  въпреки това, макар и на 
заден фон, богинята се появява и в много други изображения на тази ис-
тория. в случая с гравюрата на клок по мотиви на ван мандер минерва 
е встрани от тмол. за разлика от сюжета при де клерк, при ван мандер е 
ясно какво се случва: подкрепян от богинята на благоразумната мъдрост, 

10  Ovid, Metamorphoses: XI, 146–179.

Хендрик де Клерк, „отсъждането на мидас“, ок. 1600–1605  г.,  
маслени бои върху медна основа. Амстердам, Райксмузеум
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тмол сочи към мидас, чиито ръце все още обгръщат рамената на пан11. 
сега вече съдията отсъжда по начин, който самият ван мандер нарича 
„Strijdt tegen Onverstands“ (Битка срещу глупостта)12. 

композицията на де клерк се различава толкова много от тази на 
ван мандер, че можем да предположим наличието на съвсем различен 
замисъл: макар главните фигури да присъстват и тук, богинята на благо-
разумието вече не е встрани от тмол, който, между другото, няма вид на 
съдия в този спор. планинският бог сега гледа към аполон, който, заедно 
с минерва, оформя светлия център на композицията – за да няма недо-
разумения относно значимостта им за картината, де клерк е нарисувал 
аполон и минерва, заобиколени от пърхащи амурчета. освен това ми-
нерва като че ли говори на бога на слънцето.

още римският император август прави алюзии за наличието на се-
мейна връзка между него и аполон и твърди, че ако не е самият аполон, 
то поне е негов син13. Имперската асоциация с бога на слънцето е толкова 
силна, че двата образа стават взаимозаменяеми, а оцелялата през средно-
вековието идея за божественото императорство се възражда през хVI в. 
тогава испанският крал филип втори отново се обръща към аполоновата 
символика и изгражда образа си в най-добрата августовска традиция на 
новия бог-слънце, чиито лъчи ще осветят земята14. до края на хVII  в. 
идеята се разпространява широко из цяла европа, за да кулминира при 
френския крал луи XIV, известен още като „краля слънце“15. 

на фона на реалната власт на филип втори действителният полити-
чески авторитет на алберт и Исабела, макар и теоретично независими 

11  Изображението може да се види в leesberg, marjolein. The New Hollstein. Dutch 
& Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts. 1450–1700. Karel Van Mander, huigen leef-
lang and Christiaan Schuckman (eds.), rotterdam: Sound & Vision Publishers, 1999, p. 162.

12  raspe, martin. „‘Strijdt tegen Onverstandt.’ Das urteil des midas und die Virtus 
der landschaftsmalerei bei gillis van Coninxloo, Karel van mander und hendrick goltzius“. 
в: Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, no. 54, 2004: 155, за поемата на ван манред със 
същото заглавие вж. p. 170, note 55. по темата за „отсъждането на мидас“ в изкуството 
на (северна) холандия вж. също Sluijter, eric-Jan. De „heydensche fabulen“ in de schil-
derkunst van de Gouden Eeuw. Schilderijen met verhalende onderwerpen uit de klassieke 
mythologie in de Noordelijke Nederlanden, circa 1590–1670, leiden: Primavera Pers, 2000, 
pp. 41–44.

13  Tanner, marie. The last Descendant of aeneas. The hapsburgs and the mythic 
Image of the emperor, New haven / london: Yale university Press, 1993, pp. 228–229.

14  Tanner, Last Descendant, 223–248.
15  преди луи XIV и други крале на франция са били сравнявани с бога-слънце. 

вж. примери в Bardon, Françoise. Le portrait mythologique à la cour de France sous Hen-
ri IV et Louis XIII. Mythologie et politique, Paris: a. et J. Picard, 1974, passim.
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от Испания, остава доста ограничен. ерцхерцозите не могат да разчитат 
на бюрократичен апарат, а армията  – съществен фактор в раздираната 
от войни холандия  – продължава да е под командването на испанския 
крал. ето защо авторитетът им много зависи от внимателно конструирана 
образност16. Живял от дванадесетгодишна възраст в испанския двор, ал-
берт трябва да е бил наясно с визуалната политика на чичо си (по-късно 
и негов тъст) и нейните следствия за пропагандата. очевидно той бързо 
е разбрал как подобна стратегия може да се използва и в холандия. по 
време на обиколката си при влизане във владение от 1599–1600 г. (the 
Joyous entries) той вече е асоцииран както със самото слънце, така и с 
феб аполон. примери за това могат да се намерят в почти всеки град, къ-
дето ерцхерцозите са били посрещани, като този тон се задава от градския 
секретар на Брюксел, който в приветствената си реч сравнява ерцхер-
цога със слънцето, използвайки латинските думи: „Phoebus adest, cedunt 
tenebrae“17 (аполон пристига, мракът си отива)18*. в лувен известният 
хуманист юстус липсиус прославя ерцхерцозите съответно като слънце-
то (за алберт) и луната (за Исабела): „(…) duo simul maxima sidera cum 
video, hunc Solem, vt ita dicam, & hanc lunam (…)“19 (виждам заедно две 
най-големи звезди, тук слънцето, … там луната). другаде в градските 
регистри се споменава „Sol vobis“ (слънце за вас) и „austriaci clarißima 
sidera caeli“ (най-светлата звезда на австрийското небе), а в антверпен 
алберт отново е сравнен с аполон20. в гент изображението на алберт 
е включено в украса на града заедно с емблеми на слънцето и думите 
„austrius (…) Phoebus“ (австрийски аполон), а в лил нещата са изказа-
ни дори още по-директно: „Sol erit albertus (…)“21 (алберт се превърна 
в слънце). този образ се повтаря и в дуе, където „le grand albert sera 

16  Papy, Jan and Toon Van houdt. „The Image of archduke albert in Seventeenth-Cen-
tury Funeral literature“. в: W. Thomas en l. Duerloo (eds.), Albert & Isabella. 1598-1621. 
Essays, Turnhout: Brepols, 1998, pp. 319–334; Van houdt, Toon and Jan Papy. „eulogizing 
rulers and the rules of eulogy. Neo-latin Funeral literature in honour of the archduke 
albert (1621–1622)“, Eranos, no 95, 1997, pp. 108–124. Благодаря на тун ван худ за без-
ценната му помощ.

17  вж. Papy en Van houdt, Image of Archduke Albert, p 327. Цитатът е от: Bochius, 
Iohannes. Historica narratio profectionis et inaugurationis serenissimorum Belgii principum 
Alberti et Isabellae, Austriae archiducum (…), antwerp: Joannes moretus, 1602, p. 124.

18 * за преводите от латински благодаря на Цветелин степанов (бел. ред.).
19  Bochius, Historica narratio, p. 159. 
20  Bochius, historica narratio, p. 241.
21  Bochius, Historica narratio, p. 459.
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nostre grand apollon“ (великият алберт ще бъде нашият велик аполон) е 
включен в украсите на камбре, валенсиен и ено22.

като имаме всичко това предвид, бихме могли да интерпретираме 
картината на де клерк „отсъждането на мидас“ като визуално ‘огледало 
на принца’, в което не тмол, а алберт-аполон е призован да бъде благо-
разумен и мъдър, още повече, че самият филип втори използва ‘мъдър’ 
като свой епитет23. фактът, че аполон, който де клерк рисува, няма ни-
каква портретна прилика с алберт, не бива да ни безпокои. подобни асо-
циации – без връзка с някакъв ‘portrait historié’ – се появяват в различни 
контексти през целия хVI в., особено – както Бардон убедително показа – 
при оприличаването на принца с херкулес24. към края на хVII в., пора-
ди промените в манталитета и модата, започват да се появяват ‘portraits 
historiés’ на хабсбургските принцове като аполон – например в гравюра-
та на франс ван дер щеен по мотиви от Йоахим фон зандрарт, показваща 
„митологически портрет на семейството на император фердинанд III“ 
(1653). там наследникът на трона не може да бъде представен като някой 
друг освен като бога на слънцето25.   

Иконографията на минерва, използвана от де клерк, стои близо до 
онова, което юстус липсиус пише в Monita et exempla politica. книгата 
е публикувана за първи път през 1605 г. като ‘огледало на принца’, спе-
циално посветено на ерцхерцог алберт. верен на неостоическата тради-
ция да възславя свободния от страсти разум, хуманистът посвещава цяла 
глава на „Voorzichtigheit die door (…) geleertheit geleert word“ (Благора-
зумие, научено чрез учение)26. още през 1589 г. в своята Политика лип-
сиус възхвалява благоразумието като едно от основните изисквания за 
всеки достоен владетел27, а през 1600 г. пише поема, в която, след като се 
е обърнал към ерцхерцога алберт, хуманистът използва фразата „atque 
haec omnia consilio vel auxilio tuae minerve“,  свързвайки по този начин 

22  Bochius, Historica narratio, pp. 386, 469 and 480.
23  Tanner, Last Descendant, p. 168.
24  Bardon, Le portrait mythologique, passim.
25  Polleross, Friedrich, „Zur repräsentation der habsburger in der bildenden Kunst“. 

In: rupert Feuchtmüller en elisabeth Kovács (eds.), Welt des Barock, Vienna / Freiburg / 
Basel: herder, 1986, p. 96.

26  lipsius, Justus. Staatkundige vermaningen en voorbeelden die de deughden en zon-
den der vorsten betreffen, transl. by I. h. glazemaker, amsterdam: Pieter la Burg, 1657, 
p. 150.

27  lipsius, Justus. Politica. Six Books of Politics or Political Instruction, ed., transl. 
and introd. by Jan. Waszink, assen: royal Van gorcum, 2004: 282 (I, VII: 13); 346–353 (III, 
I–2); 382–389 (IV, I–II); 400–413 (IV, V–VII); 534–541 (V, I–II).
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добродетелта с богинята на мъдростта28. макар инфантата Исабела да се 
асоциира с много богини, минерва със сигурност е една от най-важните 
сред тях и в това отношение можем да намерим ясни и недвусмислени 
примери в описанията на обиколките при влизането във владение: в ан-
тверпен е издигната статуя, състояща се от две фигури – отдясно мъжка, 
държаща рога на изобилието, отляво фигура на минерва, която, както 
може да се прочете в основата на статуята, се идентифицира с „Isabellae 
virtutis“29 (добродетелите на Исабела). в лил тази асоциация е използвана 
отново: по време на тържествата един актьор се приближава към Исабела 
с думите „et toy, cher Isabel, trop prudente minerue“30. 

всичко това хвърля нова светлина върху картината на де клерк, с 
която започнахме настоящата дискусия: сега можем да твърдим, че тя 
не изобразява просто случката между аполон и мидас. по-скоро тя е 
била огледало на принца, или, ако трябва да бъдем по-точни, изглежда е 
била инструмент в пропагандната кампания на принца. светлият и лъче-
зарен алберт-аполон и неговата мъдра съпруга Исабела-минерва ще 
обединят силите си, за да управляват холандия, и в резултат на тяхно-
то мъдро ръководство разумът ще победи земните страсти; с помощта 
на върховенството на разума те ще надделеят телесните и материални 
желания, олицетворявани от дивия и неопитомен пан с козите крака. 
способност та да разсъждава различава човека от всички останали Божи 
създания и именно това качество го свързва с Бог. това е една древна 
история, разказана още веднъж: класическата история за гръцкия герой 
херкулес, който стои на кръстопът, е всъщност разказ за битката между 
добродетелта и порока. пред херкулес се разкриват два пътя – едини-
ят е широк и равен, другият е криволичещ, стръмен и покрит с тръни. 
разбира се, вторият е този, който води към вечната слава. разбира се, 
това е и посоката, която херкулес успешно следва до края на живота 
си, когато огънят на смъртта не го поглъща, а го възражда и превръ-
ща в бог. Богинята на добродетелта, стояща на кръстопътя, изпълнява 
обещанието си, като казва на херкулес, че стръмният път води към веч-

28  Цитатът е взет от Sabbe, maurits. „De andromeda-sage als politieke allegorie“. в: 
album opgedragen aan prof. dr. J. Vercoullie door ambtgenooten, oud-leerlingen en vereer-
ders, ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag en van zijn emeritaat, 2, Brussels, 1927: 
236.

29  Bochius, Historica narratio, p. 134.
30  Bochius, Historica narratio, p. 363.
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на слава31. картината на де клерк дава същото обещание, тъй като на 
преден план са изобразени две музи, носещи тромпети – традиционните 
атрибути на „Fama“. точно като херкулес, стоящите на този невидим 
кръстопът алберт и Исабела ще вземат правилното решение: ще пред-
почетат мъдростта и разума, които ще ги отведат към вечна слава.

въпреки че общият резултат като цяло е един и същ,  хендрик де 
клерк използва тази хуманистична образност отново и отново, като, раз-
бира се, променя акцентите при различните типове визуализации на избо-
ра на добродетели от страна на ерцхерцога. в така наречения „парнас“, 
сега в музея за изящни изкуства в антверпен, поставеният в средата на 
композицията аполон отново ясно може да се асоциира с митологическо-
то съответствие на алберт. за разлика от това обаче Исабела е предста-
вена не от една, а от три богини – венера, минерва и юнона.

31  за тази иконографска тема и вариациите ѝ вж. например известното изследване 
на панофски (Panofsky, erwin. Hercules am Scheidewege und andere antike Bildstoffe in der 
neueren Kunst, facs. ed., Berlin: gebr. mann Verlag, 1997).

Хендрик де Клерк, „Парнас“, ок. 1600–1605, маслени бои върху дърво. Антвер-
пен, музей за изящни изкуства
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в описанията на обиколката при влизане във владение Бохиус спо-
менава две сцени – едната във валенсиен, а другата в Бенш, където кра-
сотата на Исабела е сравнена с тази на венера, мъдростта ѝ с тази на 
минерва, а достолепието ѝ с юнона, като във всяко отношение Исабела 
надминава и трите богини (“maiestate etenim Iuno, virtute minerua, / et 
forma[e] eugeniae vincitur ipsa Venus“)32. 

в същото време трите богини представят и избора, който парис тряб-
ва да направи, след като богинята на раздора подхвърля златната ябълка, 
върху която са написани фаталните думи „за най-красивата“. на овчаря 
парис се пада злата участ да избира между юнона, която му обещава 
политическа власт, минерва, която може да го направи най-мъдрия човек 
в гърция, и венера, която печели състезанието, след като му обещава лю-
бовта на хубавата елена и така дава повод за началото на троянската вой-
на. от ренесансова гледна точка юнона представя светската активност, 
минерва олицетворява съзерцателния живот, а венера въплъщава гре-
ховния, плътския начин на живот33. редопоставянето на алберт-аполон 
и трите богини в картината имплицитно трябва да покаже, че алберт ще 
успее там, където парис се е провалил; алберт ще вземе мъдро решение. 

подобна развръзка се намеква и от факта, че до свирещия на ‘lira da 
braccio’ аполон стои муза с ‘viola da gamba’ – свиренето, особено когато 
става въпрос за струнни инструменти, е класически символ на хармони-
ята34. така музата, свиреща в пълен синхрон с аполон, олицетворява за-
връщането на съзвучието и мира в разкъсваната от войни холандия. Бла-
годарение на мъдрото и добродетелно управление на алберт и Исабела 
мирът се завръща в холандия. както намекват изображенията на пиещия 
вино Бакхус и Церера с рога на изобилието, двамата владетели ще доне-
сат благоденствие на страната. редом до Бакхус и Церера са нарисувани 

32  Bochius, Historica narratio, p. 487. Иконографската тематика напомня на 
картина, приписвана на ханс Ийърт „елизабет първа и трите богини“ (london, royal 
Collection). за тази картина вж. hearn, Karen (ed.). Dynasties. Painting in Tudor and Jaco-
bean England. 1530–1630, exh. cat., london, Tate gallery, london: Tate Publishing, 1995, 
p. 73 и Strong, roy. Gloriana. The Portraits of Queen Elizabeth I, 2nd ed., london / Sydney 
/ auckland: Pimlico, 2003, p. 69.

33  Panofsky, Hercules am Scheidewege, pp. 60–63.
34  ripa, Cesare. Cesare Ripa’s iconologia of uytbeeldinghen des verstants, vert. dr. 

D. P. Pers, amsterdam: D. P. Pers, 1644, p. 341 and Cats, Jacob. Proteus ofte minne-beelden 
verandert in sinne-beelden, rotterdam: P. van Waesberge, 1627: 254, emblem 43
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танцуващи деца, водени от купидон – още един символ на хармонията и 
благотворителността на ерцхерцозите35.

макар да сме сигурни, че повечето картини са нарисувани между 
1600 и 1612 г., малко се знае за тяхната поръчка. от информацията, на-
лична в митологическите  картини, можем да заключим, че те без изклю-
чение са били част от старите владетелски колекции из цяла европа. дори 
император рудолф II притежава „отсъждането на парис“ на де клерк – 
картина, подарена му най-вероятно, когато алберт е посетил брат си през 
1598 г.36 при това положение не е невъзможно да разглеждаме митологи-
ческите произведения на де клерк като част от една по-широка кампания, 
инициирана от алберт и Исабела за популяризиране на образа им на мъд-
ри владетели из цяла европа. Целта им е да поставят добродетелността си 
наравно с тази на останалите европейски крале, а дори и да се приравнят 
с императора. ерцхерцозите имат основание за подобни действия: почти 
веднага след пристигането на алберт в Брюксел през 1596 г. е замислен 
твърде амбициозен план. алберт не само ще се ожени за испанската ин-
фанта, но ще прекрати продължителните войни между испанска холан-
дия, англия и франция и ще наложи вътрешен мир. вместо за военни 
разходи, той ще използва финансовите си средства, за да реализира из-
бора си за крал на римляните, а накрая и за нов Император на свеще-
ната римска империя37. подобно на пътя на херкулес обаче, пътят към 
осъществяването на тази цел е стръмен и дълъг: алберт трябва не само 
да се състезава с брат си матиас, но и да си осигури вота на седем електо-
ри, трима от които са станали протестанти. навярно разпространяването 
на един по-светски, по-митологически образ на алберт може да убеди 
тези протестантски електори да гласуват за него. подобен образ контри-
ра католическата аура, обграждаща ерцхерцозите и породена най-вече от 

35  за интерпретация на танците в контекста на ерцхерцозите вж. Schumann, 
Cordula. „Court, City and Countryside. Jan Brueghel’s Peasant Weddings as Images of Social 
unity under archdukal Sovereignty“. в: Werner Thomas and luc Duerloo (eds.), Albert & 
Isabella. 1598–1621. Essays, Turnhout: Brepols, 1998.

36  лук дуерлоо подготвя публикация за дейността на ерцхерцог алберт, която той 
любезно ми предостави предварително. сърдечно му благодаря за това. Информацията 
за посещението на алберт при рудолф и подаръците, включени във визитата, идва от 
тази статия.

37  за имперските амбиции на алберт вж. Duerloo, под печат; Stieve, Felix. 
„Die Verhandlungen über die Nachfolge Kaiser rudolfs II. in den Jahren 1581–1602“. 
In:  Abhandlungen der historischen Classe der königlich bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, 15, 1880 and Wilz, leo, Die Wahl des Kaisers Matthias. Würzburger Studien 
zur geschichte des mittelalters und der Neuzeit, 4, leipzig: Quelle und meyer, 1911. 



170

И С Т о Р И я ,  м И Т о Л о Г И я ,  П о Л И Т И К А

факта, че алберт се отказва от поста си на кардинал едва малко преди 
женитбата си. осигуряването на подкрепа от възможно най-много евро-
пейски благородници може да усили натиска и по този начин да увеличи 
шансовете на алберт да осъществи своите амбиции. подобна интерпре-
тация се подкрепя и от факта, че след 1612 г. – годината, когато ерцхерцог 
матиас е избран за нов император на свещената римска империя – броят 
на митологическите произведения на де клерк спада. 

загубата на имперската мечта окончателно разбива амбициозните 
планове на испанските ерцхерцози. още през 1609  г. те не успяват да 
сключат мирно споразумение с почти независимата на този етап северна 
протестантска част на холандия и едва постигат дванадесетгодишното 
примирие. не успяват и да се сдобият с наследник, поради което след 
смъртта на алберт католическата част на холандия отново се връща под 
властта на испанския крал. след 1612 г. акцентът в управлението на ерц-
херцозите се премества към една много по-строга образност, подчертава-
ща добродетелната чистота и католическата, почти свята природа на ерц-
херцозите38. въпреки това, преди фиаското техните амбиции са големи, а 
посланието в митологическите картини на де клерк е ярко: повтарящото 
се акцентиране върху добродетелното управление на алберт-аполон и 
неговата съпруга, върху това, че те ще донесат мир, хармония и изобилие, 
претенциите им за слава са част от пропагандната машина, конструирана 
около алберт и Исабела, машина, използваща митологическата образ-
ност, за да реализира напразните им надежди да станат достойни за импе-
раторската корона.

Превод от английски Надежда Гълъбова

38  това става ясно от някои по-нови изследвания, вж. Welzel, Barbara. „Prin-
ceps Vidua, mater Castrorum. The Iconography of archduchess Isabella as governor of 
the Netherlands“. в: Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 1999. 
Schumann, Cordula. Humble Wife, Charitable Mother and Chase Widow. Representing 
the Virtues of the Infanta Isabella Clara Eugenia (1599–1633), два тома непубликувана 
докторска дисертация, london: university of london / Courtauld Institute of art, 2000; 
и Thøfner, margit. The Bearing of Images. Religion, Femininity and Sovereignity in the 
Spanish Netherlands 1599–1636, непубликувана докторска дисертация, Sussex: university 
of Sussex, 1996, по-специално pp. 89ff.
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оформяне на идентичностите.
Статуята на Скендербег  
и всекидневните преработвания  
на етничността в македония1

наДеж раГару

действието се развива на 28 ноември 2006 г. – деня на албанското 
 знаме2 – при входа на старата чаршия в скопие3. стотици албанци са се 
събрали, за да почетат откриването на статуя на георги кастриоти скен-
дербей/скендербег (1405–1468). за албанците това е техният най-велик 
национален герой, тъй като в продължение на няколко години той успя-
ва да възпре експанзията на османската империя на Балканския полуос-
тров. на церемонията присъстват много западни дипломати (включител-
но представители на ес и посланикът на сащ), даут харадинай – брат 
на бившия министър-председател на косово рамуш харадинай. маке-
донското правителство е представено от вицепремиера по европейската 
интеграция. кметът на община Чаир Изет меджити (дУИ)4 дава думата 
на али ахмети, бивш партизански водач, превърнал се днес в един от 
най-известните албански политици в македония, с думите: „командире, 
изпълних клетвата, която ти бях дал, да доведа скендербег на това място. 
добре дошъл и води албанците от скопие и от цяла македония“5. 

1  този текст е съкратена версия на студия, озаглавена „The Political uses and 
Social lives of „National heroes“: Controversies over Skanderbeg’s Statue in Skopje“, пуб-
ликувана в Südosteuropa, 56(4), 2008, 522–555.

2  денят на албанското знаме, който отбелязва годишнината от обявяването през 
1912 г. на албания за независима от османската империя държава, се празнува във всич-
ки населени с албанци територии на Балканите, както и сред албанската диаспора в евро-
па и америка.

3  старата чаршия (Стара Чаршија/Çarshinë e vjetër), известна още като турска-
та чаршия, е разположена в етнически разнородния квартал Чаир/Çair.

4  демократически съюз за интеграция.
5  Цитирано в Papraniku, laura. „Simboli i rezistencës në mesin e Dardanisë“ [сим-

воли на съпротивата в сърцето на дардания], Lajm, 485, 29 November, pp.2–3.
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седемметровата бронзова статуя е загърната с огромно червено ал-
банско знаме, върху което се вижда изображението на черния двуглав 
орел. докато флагът бавно се смъква надолу, пред очите на публиката 
изниква впечатляващата статуя на конник. тълпата ликува. във въздуха 
дори отекват няколко пистолетни изстрела. Изпънал гръб върху коня си, 
с меч, прибран в ножницата, и вдигната дясна ръка, скендербег се взира в 
далечината. всеки минувач, срещнал дълбокия му поглед, е изкушен да се 
обърне, за да разбере в какво точно се взира бронзовата статуя. И ето как-
во вижда: няколко километра по-нататък, където небето среща върха на 
хълма, се очертава силуетът на огромен православен кръст. това е висо-
кият 66 метра кръст, известен още като кръста на ‘новото хилядолетие’. 
той е издигнат през 2002 г. на връх водно – район, обитаван главно от 
македонци – по инициатива на македонската православна църква и с под-
крепата на премиера любчо георгиевски (вмро-дпмне6). разхожда-
щите се из центъра на града жители на скопие могат да видят и почувст-
ват присъствието на кръста както денем, така и нощем (нощем кръстът е 
осветен). паметникът поражда недоволство сред местните албанци и ос-
таналите мюсюлмански общности, съставляващи повече от една пета от 
населението на столицата. в техните очи той представлява политическа 

6  вмро-дпмне (вътрешна македонска революционна организация – демокра-
тическа партия за македонско национално единство). 

Статуя на Скендербег в 
Скопие в деня  
на откриването ѝ
(с позволението на Бернар 
Сегара)
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прокламация от страна на етническите македонци, че скопие е изключи-
телно и само „техен“ град. тук, изглежда, са налице всички съставки, не-
обходими за успешното упражняване на символна политика. това включ-
ва опити за създаване на национална територия чрез вписването в нея 
на материално  присъстващи знаци, сблъсъци между различните четения 
на историята, както и поредица от провокации и контрапровокации, при 
които съперниците постоянно си разменят нападки. за да разберем сила-
та на това символно съперничество, трябва да имаме предвид, че преди 
няколко години то стига до въоръжен конфликт, който изправя албански 
бунтовници срещу македонските служби за сигурност7.

7  за конфликта от 2001 г. вж. Balalovska, Kristina, Silj alessandro and mario 
Zucconi. Minority Politics in South East Europe. Crisis in Macedonia. The ethnobarometer 
Working paper Series, 6, 2002; Vik, Ingrid. „Conflicting Perceptions. a study of prevailing 
interpretations of the conflict in macedonia among albanian and macedonian communities“, 
The Norwegian helsinki Committee, 1, 2003. за събитията след 2001 г. вж. ragaru, Nadège. 
„macedonia Between Brussels and Ohrid“, Chaillot Papers, 107, December 2007, pp. 41–60, 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp107.pdf 

Статуята на Скендербег в Скопие, изправена срещу Кръста на Хилядолетието 
(Източник: архив на автора)
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този конфликт не ескалира до гражданска война, но оставя силни 
спомени за разделение сред македонското мнозинство, албанското мал-
цинство и останалите македонски малцинствени групи (турци, сърби, 
роми и др.). с помощта на международната общност на 13 август 2001 г. 
Охридският рамков договор слага край на насилието и дава тласък на ре-
формите, целящи преразпределение на властта и установяване на баланс 
между македонското мнозинство и албанското малцинство. оттогава дър-
жавата се развива в мирни условия, а двете страни в спора намират някак-
ва форма на ‘функционално съжителство’8. макар албанците с радост да 
посрещат настъпилите институционални и политически трансформации, 
много македонци са недоволни от ‘привилегиите’, които албанците полу-
чават след войната, и се опасяват, че е възможно скоро да се появят още 
искания.

на целия този фон историята за пристигането на скендербег в ско-
пие може да се разглежда като пример за недвусмислено междуетническо 
съперничество. противно на това обаче аз ще твърдя, че политическите 
употреби на паметника, както и рецепциите му сред различните публики 
би трябвало да се разбират на фона на преплитането на различни залози 
(не всички етнически), различни процеси на идентичностни промени (как-
то в, така и между етническите групи), те трябва да се интерпретират на 
фона на множествеността от териториални (локални, национални и реги-
онални) мащаби. нещо повече, анализите на дебатите около скендербег 
могат да ни помогнат да разберем как малцинствата и мнозинството се 
опитват да предоговорят взаимоотношенията си след войната. по време  
на сблъсъка политическите актьори тестват границите на допустимост и 
се опитват да се възползват възможно най-пълноценно от новите охрид-
ски политически и институционални правила. резултатът от всичко това 
в следвоенна македония е установяването на едно споделено разбиране 
за всекидневно преработване на етничността и създаването на условия за 
подновени модели на взаимодействие както между отделните етнонацио-
нални групи, така и вътре в тях. по този начин политическите актьори 
успяват да мобилизират цял набор от солидарности и разделения, някои 
от тях вътрешноетнически, други – междуетнически, а трети без каквито 
и да било етнически измерения. с други думи, случаят със скендербег 
ни дава възможност да огледаме по-добре работата на политическото в 

8  повече за това понятие вж. Cécile Jouhanneau, „everyday Voicing and Silencing 
of ethnicity in a multiethnic laboratory: The Case of Brcko district, Bosnia and herzegovina“, 
p. 11. доклад на конференция „Cities and ethnic (non-) violence“, Paris, CerI, 23 септем-
ври 2008.
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съвременна македония. политиката в съвременна македония включва 
много повече от просто етническо ‘надцакване’, етническа конфронтация 
и етничност.  

второ, инициативата около скендербег не черпи своите смисли един-
ствено от македонско-албанските взаимоотношения. тя е част от процеса 
на преформулиране на символните връзки, обединяващи не само различ-
ните албански общности в самата македония, но и македонските албанци 
с тези в албания и в косово. вътре в страната проектът се оказва съ-
ществена част от вътрешнополитическото албанско съперничество, което 
съществено се променя след предефинирането на политическите, иконо-
мическите и социалните йерархии по време и след войната. новият бюст-
паметник е залогът на действащите албански политически предприемачи 
да се представят като истинските защитници на правата на албанците и да 
предявяват претенции за легитимност относно последвалите конфликта 
от 2001 г. позитивни промени във всекидневието на албанското малцин-
ство. на регионално равнище статуята на скендербег влиза в символен 
диалог с по-рано построените подобни статуи в тирана (албания, 1968) и 
прищина (косово, 2001). освен че символизира връзките между етниче-
ските албанци, живеещи в албания, косово и македония, пристигането 
на скендербег в скопие е и част от усилието на македонските албанци да 
подчертаят особения си принос към цялостната албанска история. 

най-накрая, трябва да наблегнем и на факта, че породените от елита 
инициативи много често се отклоняват от първоначално предписаната им 
роля. всекидневните дискусии и начините, по които те циркулират в об-
ществото, ни дават възможност да видим как обикновените хора се спра-
вят с промените в публичния живот и пространството на едно разделено 
общество. в случая, който аз изследвам, става ясно как от 2006 г. насам 
етническите македонци, албанци, турци и други граждани на македония 
изработват различни стратегии, за да тривиализират или възвеличат, да 
пренебрегнат или припознаят новата статуя на скендербег. в края на това 
изследване ще се върнем към старата чаршия, за да опишем пътищата, по 
които статуята пуска корени в квартала. това завръщане към базара е 
добре дошло напомняне на факта, че ‘мъртвите тела’ имат не само ‘поли-
тически живот’9; те имат свой собствен социален живот.

9  тези изрази са заети от Verdery, Katherine. The Political Lives of Dead Bodies. 
Reburial and Postsocialist Change, New York : Columbia university Press, 1999 (политиче-
ският живот на мъртвите тела. повторните погребения и посткомунистическата промяна).
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I.  Символното напрежение след охрид:  
териториалното вписване на етничността  
и принадлежността 

A.  Защо тогава? Шестстотната годишнина от рождението на 
Скендербег и възпоменателните инициативи след 2001 г.

стартирането на инициативата от 28 ноември 2005 г. съвпада с 600-
та годишнина от рождението на скендербег. син на благородник от круя, 
днес в северна албания, георги кастриоти приема исляма и се включва в 
османската армия. Благодарение на военните си умения си спечелва тит-
лата „Искендер-бег“ (господарят александър). през 1443 г. скендербег 
въстава срещу османската власт, връща се отново към християнството и 
поема водачеството на въоръжената борба срещу империята, битка, която 
продължава повече от четвърт столетие. до смъртта си през 1468 г. той 
управлява за кратко различни части от съвременна албания10. символна-
та  значимост на скендербег нараства неимоверно много в края на хIх 
в. по време на албанските борби за национална независимост. оттогава 
насам както управниците на държавата, така и народната устна история 
го прославят като най-значимия албански национален герой. скендербег 
е възвеличаван – последователно, а много често и едновременно – като 
олицетворение на борбата за свобода срещу имперското господство, 
олицетворение на албанската етнонационална гордост, на мъдростта на 
ранните албански монарси, а нерядко и като олицетворение на възмож-
ната хармония на Балканите, преминаваща отвъд етническото разделе-
ние – скендербег се превръща в една от главните фигури на Балканите с 
принос към европейската история. наред с това по-ранните му асоциации 
като символ на християнската съпротива срещу османската (мюсюлман-
ската) инвазия в европа все повече изпадат на заден план.

през 2005 г. 600-ата годишнина от рождението на скендербег се 
отбелязва навсякъде на Балканите, като най-мащабни са празненствата 
в албания, косово и македония. в скопие Институтът за национална 
история на македонската академия на науките и изкуствата организира 
конференция, посветена на скендербег. резултатът от тази конференция 

10  за историографията, посветена на скендербег, вж. Schmitt, Oliver Jens. 
Skënderbeu, Tirana, 2008; Schmitt, Oliver Jens. „Skanderbeg reitet wieder. Wiederfindung 
und erfindung eines Nationalhelden“, в: ulf Brunnbauer, andreas helmedach und Stefan 
Troebst (hrsg.), Schnittstellen. Festschrift H. Sundhaussen, münchen: Oldenbourg, 2007, pp. 
401–419; Clayer, Nathalie. Aux origines du nationalisme albanais. La naissance d’une nation 
majoritairement musulmane en Europe, Paris: Karthala & CerI, 2007, esp. pp. 178–181.
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е съвместен том с предговор на тогавашния министър на образованието 
азиз положани (дУИ), където той обръща особено внимание на значени-
ето на скендербег не само за македония, но и за целите Балкани11. 

любопитно е да се отбележи, че след 2000 г. в академичните кръгове 
на етническите македонци също се забелязва нарастващ интерес към скен-
дербег и по-специално към неговия ‘етнически’ произход12. през февруари 
2007 г. драги михайловски, философ по образование и известен преводач, 
получава наградата на съюза на писателите в македония за романа си, 
публикуван през 2006 г. в него михайловски разказва историите на 13 
обикновени хора, които по някакъв начин са свързани със скендербег13. 
в том от 1200 страници есеистът петър поповски пък твърди, че е наме-
рил исторически свидетелства за македонските етнонационални корени на 
скендербег, и изразява възмущението си от провала на македонските вла-
сти да включат този герой в македонската национална генеалогия14. макар 
повечето македонски учени да гледат с пренебрежение на тези твърдения 
като противоречащи на историческата истина, оживлението, което темата 
предизвиква в чатовете, подсказва, че с течение на времето е възможно 
скендербег все по-често да започне да се включва в македонските (а защо 
не и сръбските) национални наративи15. този епизод – наред с много дру-
ги – се случва на фона на нарастващото символно съперничество между 

11  вж.  Институт за национална историја. Ѓерѓ Кастриоти Скендербег (1405–1468). 
Материјали од научниот собир по повод 600 години од неговото раѓање, скопје: 2006. 
сред по-скорошните публикации в македония, посветени на скендербег, вж. тази на албан-
ския историк  Бислими, музафер. Борбите на Скендербег со Османлиите, скопје: 2001. 

12  Интервю с тодор Чепреганов, Институт за национална история, скопие, 27 
април 2008 г. вж. alagjozovski, robert. „Our Skanderbeg“, Transition Online, may 9, 2007. 

13  вж. михајловски, драги. Мојот Скендербеј, скопје: каприкорнус, 2006.
14  вж.  поповски, петар. Георгија Кастриот – Искендер. Крал на Епир и Македо-

нија и Втор Александар Македонски, скопје: Издание „аз-Буки“, 2006. македонският все-
кидневник Време посвещава поредица от статии на тезите на поповски. вж. „георгија кас-
триот Искендер“ във Време, 674, 23.03.06; 675, 29.03.2006; 677, 31.03.2006; 678, 01.04.2006. 
самата книга също доста е дебатирана из албанските интернет форуми, вж. напр:

http://www.forumishqiptar.com/showthread.php?t=54797 (последно посетен на 24 ап-
рил 2009).

15  вж. http://forums2.vmacedonia.com/14801.html;
http://p100.ezboard.com/fbalkansfrm97.showmessagerange?topicID=699.

topic&start=1&stop=20; 
http://www.makedonija.com/dcforum/DCForumID28/1910.html#;
http://forum.kajgana.com/showthread.php?p=1142439 и албански отговори на: 
http://www.forumishqiptar.com/showthread.php?t=54797 (последно посетени на 

17 април 2009).
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македонци и албанци. основаването през 1991 г. на независимата македон-
ска държава поставя началото на едно широкомащабно митотворчество, 
преименуване на улици и издигане на паметници, чиято обща цел е скъсва-
не с бившето социалистическо минало и прослава на македонската държав-
ност. в същото време обаче македонските елити схващат този процес на 
държавно строителство и като процес на изграждане на национална държа-
ва. повечето от новоизбраните символи на младата република – без значе-
ние дали става въпрос за звездата върху македонския национален флаг или 
за националния химн (денес над македонија се раѓа ново сонце… – днес 
над македония се ражда ново слънце…) – не могат да намерят отклик сред 
албанците и тяхното разбиране за история и идентичност. повечето алба-
нци се чувстват изключени от македонския политически процес.

настроенията след 2001 г. съществено променят тази конфигурация. 
на първо място охридският рамков договор предвижда изрично призна-
ване на албанците като народ чрез поправка на преамбюла на конститу-
цията. подчертано е и признаването на малцинствените езици16. на дър-
жавно и общинско равнище е въведен 20 % праг, преминаването на който 
превръща езика, говорен от местното малцинство, във втори официален 
език. освен това всяко решение, касаещо правата на малцинствата, се 
приема чрез така нареченото двойно мнозинство на Бадентер – мнозин-
ството от депутатите (в парламента) или на общинските съветници (на 
местно равнище) плюс мнозинството от избраните представители на мал-
цинствата. не на последно място, като резултат от охридския рамков до-
говор, през 2004 г. се преначертават границите на общините – техният 
общ брой се намалява от 123 на 84 плюс скопие – като по този начин  
на местните власти са делегирани нови прерогативи17. посредством тези  
юридически и институционални промени сред албанците се създава усе-
щането, че сега и техните собствени интерпретации на историята могат да 
се впишат в пейзажа на македония.

Б.  Статуя в Скопие? македонската столица в символното  
съперничество между албанци и македонци

Изборът точно в скопие да се постави такъв паметник буди уди-
вление. решението това да се случи в македонската столица трябва да 

16  текстът на рамковото споразумение може да се намери на английски на: http://
faq.macedonia.org/politics/framework_agreement.pdf (последно посетен на 22 април 2009).

17  за по-нататъшните развития по проблема вж. ragaru, Nadège. „maillage com-
munal, frontières et nation. les imaginaires, enjeux et pratiques de la décentralisation en ma-
cédoine“, Revue d’études comparatives Est-Ouest, 36 (3), 2005, pp.163–204. 
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се разглежда през една двойна перспектива. първо, макар през 2001 г. в 
скопие да няма насилие, след подписването на рамковия договор столи-
цата се превръща в един от главните центрове на албанско-македонско-
то съперничество. преди преначертаването на общинските граници през 
2004 скопие има 467 257 жители: 71,22 % македонци, 15,30 % албанци, 
4,97 % роми, 3,05 % сърби, 1,83 % турци, 1,38 % бошняци, 0,54 % власи 
и 1,71 % други18. за албанците е особено важно тяхното символно при-
съствие в скопие да бъде признато и столицата официално да стане дву-
езична. самите македонци не са склонни да приемат подобни промени, 
защото според тях повечето албанци в скопие са ‘новодойдени’, дошли 
на последователни вълни (след 1963 г.19, но също и през 80-те години, ко-
гато политическата ситуация в косово започва да се влошава, и най-вече 
през 90-те) от косово или от северните села в македония. македонците 
са притеснени и от демографския потенциал на албанците20. след пореди-
ца трудни преговори сдсм (социалдемократически съюз на македония) 
приема искането на албанските си коалиционни партньори две от най-
гъсто населените с албанци селски общини (кондово и сарай) да бъдат 
присъединени към скопие, така че да се прехвърли 20 % праг от албанско 
население. тази промяна е огромна победа за албанците. така цялото на-
селение на скопие става 506 926 души – 20,49 % от които албанци. сред 
македонците се налага впечатлението, че албанското присъствие става 
все по-видимо, а градът – все по-разделен етнически. действително, ско-
пие е разположено от двете страни на река вардар. 

макар кварталите от североизточния бряг на реката (Бутел, Чаир, 
гази Баба, Шуто оризари) да са със смесено население, включващо пред-
ставители на турското и ромското малцинство, те по-скоро се асоции-
рат с албанците. югозападните райони, от друга страна, принадлежат на  

18  вж. република македонија, државен завод за статистика, Попис на население-
то, домаќинствата и становите во Република Македонија, 2002 година – дефинитив-
ни податоци, скопје: дзс, 1 декември, 2003, стр. 22 & 25.

19  през 1963 г. голямо земетресение предизвиква хиляди жертви, оставя 100 000 
души без дом и разрушава почти 80 % от града. скопие трябва да се построи отново 
почти от нулата. много албанци участват в този проект по реконструкция на града, за да 
може той отново да достигне типичния за времето социален архитектурен стил.

20  за взаимните стереотипи и конкретните преговори относно етничността в Чаир 
вж. Neofotistos, Vassiliki. „Beyond Stereotypes: Violence and the Porousness of ethnic 
Boundaries in the republic of macedonia“, History and Anthropology, 15 (1), march 2004, 
pp. 47–67. авторът обръща внимание на разминаванията между етническите стереотипи 
и действителните социални практики, чрез които местните хора се справят с разликите 
(като включват във взаимодействията си и други нормативни и символни категории).
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славянското мнозинство (аеродром, Център, гьорче петров, карпош, 
кисела вода)21. архитектурният контраст между десния (където земетре-
сението от 1963 г. разрушава съществувалия преди това градски облик на 
скопие и столицата е построена в типичния социалистически модерни-
зационен стил) и левия бряг на река вардар (със старата чаршия, чиито 
добре запазени дюкяни и калдъръмени улици са се превърнали в туристи-
ческа дестинация за чужденците) също е поразителен. построеният още 
по турско време стар мост (камениот мост), преминаващ над реката, 
свързва двете части на града – ‘османската’ и ‘модерната’, ‘историче-
ската’ и ‘социалистическата’, ‘албанската’ и ‘македонската’. напоследък 
обаче всички жители на града – както от малцинствата, така и от мнозин-
ството – разглеждат този мост като символ на разделението между двете 
половини на столицата.

осезаемото преначертаване на града започва преди конфликта от 
2001 г., но оттогава насам набира все по-голяма скорост. при това поло-
жение е ясно, че решението за издигане на статуя само на няколко метра 
от реката и съвсем близо до входа на Чаршията ще се интерпретира като 
опит за маркиране на ‘албанизацията’ на квартала. Изкушенията за по-
добно четене на предназначението на паметника нарастват след 2004 г., 
когато поради преначертаването на общинските граници община Чаир се 
оказва с албанско мнозинство.

В.  местните мнозинства и преначертаването на Чаир:  
препрочитане на пространството и историята  
след промените в общинските граници 

традиционно вътрешнообщностните взаимоотношения в Чаир са 
доста добри22. преди териториално-административните промени от 2004 г., 
македонците имат относително мнозинство (48,60 %), докато албанците 
съставляват 38,89 % от населението, следвани от турци (4,12 %), бошняци 
(3,40 %), роми (1,46 %) и сърби (2,11 %). през 2004 г. Чаир се разделя 
на две нови общини – Чаир, където албанците съставляват 57,01  % от 
жителите, и Бутел, където преобладаващото население е македонско23. 

21  тук трябва да изключим новата община сарай, разположена на югоизток от 
македонските квартали.

22  вж. Vassiliki Neofotistos, op. cit.
23  с оглед на икономиката Чаир губи голяма част от приходите си, тъй като ин-

дустриалната зона, главен източник на приходи за бюджета на бившата община Чаир, е 
прехвърлена в границите на новата община Бутел. 
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Население на Чаир преди и след териториалното разделение от 
2004 г. (статистическо преброяване от 2002 г.)
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Чаир през 2002 г. 48,60 38,89 4,12 1,46 0,25 2,11 3,4 1,63

Чаир след 2004 г. 24,12 57,01 6,94 4,75 0,12 0,95 4,55 1,53

Източник: резултати от преброяването на населението през 2002 г.

от 1991 г. насам политиката в македония е разделена на етнически 
принцип: албанците гласуват за албански партии, македонците 
гласуват за македонски, а самите избори често приличат на етническо 
преброяване на населението. при тези условия всички общности в 
македония смятат, че ако се промени ‘етническото’ оцветяване в даден 
сегмент от управлението, това задължително ще доведе до промяна в 
етническия произход на кмета, който непременно защитава интересите 
на съответната общност.

община Чаир на картата на общините в македония, 2004 г.  
Източник: Wikipedia

←

Община Чаир
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всъщност от създаването на независимата македонска държава едва 
през март 2005 г. местният кандидат на дУИ Изет меджити (който пе-
чели във всички албански секции с изключение на две) е избран за кмет 
на Чаир. в общинския съвет се сформира коалиция между дУИ и со-
циалдемократите (сдсм). опозицията се състои от представители на 
демократическата партия на албанците (дпа), коалиционния им парт-
ньор партия на демократическия просперитет (пдп), вмро – народна 
(партия, отцепила се от вмро-дпмне), както и обединената коалиция. 
скоро след изборите – на 11 август 2006 г. – въпреки осемте гласа про-
тив на съветниците етнически  македонци местният парламент приема нов 
герб и знаме на града. дизайнът на знамето и герба включва изображение 
на скендербег, а на заден фон – старата чаршия и джамията саат кула. 
при гласуването на това предложение правилото на Бадентер за двойното 
мнозинство е нарушено, тъй като общинските съветници етнически алба-
нци надделяват като бройка над македонците. решението на кмета да при-
еме това гласуване поражда страхове, че албанците ще зачитат правата 
на малцинствата точно толкова, колкото и македонците, когато те са били 
мнозинство. строежът на паметника на скендербег поражда подобни тре-
воги относно уважението на правата на малцинствата и политическата 
употреба на вътрешногруповите чувства. нека сега се вгледаме в детай-
лите на спора около паметника. в него могат да се отчленят три нива на 
анализ: албанско-македонските взаимоотношения, вътрешноалбанските 
политически борби и динамиката на положението на албания в региона.

II.  Символните измерения на възпоменателната  
инициатива: отвъд съперничеството между македонци  
и албанци, множествеността на взаимовръзките  
и разделенията 

A. Тестване и изграждане на нови взаимоотношения след охрид 
още с приемането си проектът около скендербег поражда оживени 

дискусии в публичното пространство. важно е да се отбележи, че аргу-
ментите на македонските официални лица, противопоставящи се на про-
екта, използват юридическата и процедурната терминология24. липсата 

24  знакова в това отношение е размяната на реплики между журналиста даут да-
ути и коле манев, архитект и член на градския съвет на скопие. даути пише статия, в 
която твърди, че албанците ще се съгласят да изпишат върху бъдещия паметник името на 
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на етнонационални категории е в рязък контраст с тематичните статии 
във вестниците и частните разговори, където проблемът за скендербег 
съвсем ясно се поставя в центъра на етнонационалното съперничество25. 
трите главни оси на противоречие в този спор се отнасят до местополо-
жението на статуята, размера ѝ и процеса на вземане на решения. някол-
ко са социалните актьори, взели участие в този сблъсък: община Чаир 
(кметът Изет меджити, секторът по юридическите въпроси, главният 
архитект), голяма община скопие (кметът трифун костовски, градският 
съвет и отделът за защита на културното наследство26), държавното упра-
вление за защита на културното наследство27 (нова юридическа агенция 
към министерството на културата), както и редица други държавни чи-
новници и партийни лидери.

нека тук очертаем основните посоки на развитие на проблема28. 
на 22 ноември 2005 г. кметът на Чаир обявява, че общинският съ-

вет е взел решение за построяване на статуя на скендербег при входа на 
старата чаршия29. десет дни по-късно, на 2 декември, директорът на дър-

скендербег на три езика, само ако македонците направят същото с вече съществуващия 
паметник на майка тереза в скопие. квалифицирайки подобна ‘трампа’ като непристой-
на, коле манев напомня, че по времето, когато е поставена паметната плоча на майка 
тереза (1997), в скопие няма закон за официално двуезичие. следователно не могат да се 
правят паралели между двата случая. вж. даути, даут. „’го даваме’ скендербег за мајка 
тереза“, Дневник, 13 януари, 2007; манев, коле. „реагирање. непристојни ‘трампи’“, 
Дневник, 27 януари, 2007.

25  вж. например, Чулев, петар. „скендербег ќе го надвиши александар маке-
донски“, Дневник, 16 ноември, 2006. статуята на скендербег се сравнява с дълъг списък 
македонски паметници – този на александър македонски в прилеп, на гоце делчев в 
градския парк, на св.св. кирил и методий пред скопския университет. вж. също Банов, 
милан. „споменици и симболики. Ѓерѓ кастриоти на коњ“, Дневник, 2 декември 2006. 
авторът е дори още по-откровен: „на кон (май това е единственият кон в цяла македо-
ния), с мощния си меч и взор, отправен към стария мост… на път да го завладее. в името 
на дУИ и всички албански радикали, чиито намерения вече са открито заявени и дори не 
се нуждаят от символи“.  

26  Завод за заштита на спомениците на културата на град Скопје.
27  Управа за заштита на културното наследство.
28  авторката би искала да изкаже своите благодарности на Бернард сегара и 

Исак вренези (и двамата от OсCe) за помощта им при изясняване на хронологията на 
събитията.  

29  на 28 декември 2005 г. общинският съвет на Чаир приема специална програма 
за строеж на паметници, отбелязващи важни събития и личности (N.07-1895/7, 30 де-
кември 2005). документът е съгласуван с член 17, алинея 1 от закона за мемориалите и 
паметниците (с.в. на рм, бр. 66/04). програмата акцентира ‘мултиетническия’ характер 
на общината; скендербег е единствената личност, спомената в списъка с исторически 
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жавното управление за защита на културното наследство Йован ристов 
отрича възможността за подобен проект, твърдейки, че избраният парцел 
е част от исторически защитена зона. в подобни случаи решенията за 
изграждане на такива паметници трябва да бъдат одобрени от министер-
ството на културата. на 17 февруари 2006 г. градският съвет на скопие 
призовава община Чаир да прекрати строежа на статуята. говорителят 
на кмета на скопие мая мухич заявява, че паметникът ще се смята за 
незаконен строеж (дивоградба). Изет меджити отговаря, че инициати-
вата му е в духа на решението, взето на 20 ноември 2004 г. от скопския 
градски съвет. с това решение се  съставя списък от видни исторически 
фигури, които трябва да бъдат почетени с паметници в скопие30. тъй като 
строителните работи продължават, през юни 2006 г. отделът за защита на 
културното наследство в скопие излиза с декларация, в която твърди, че 
проектът трябва да бъде замразен, докато не се уточнят окончателните 
граници на старата чаршия и не се приеме закон за нейната защита. ня-
колко седмици преди церемонията по откриването кметът на Чаир излиза 
с нов аргумент. паметникът на скендербег отговаря на категории 3, 4 
и 5, така както те са дефинирани от закона за паметниците и мемори-
алите (приет през 2004 г.)31. по този начин издаването на разрешително 
за строеж остава задължение единствено на община Чаир. две взети в 
последната минута решения слагат край на безизходната ситуация. на 23 
ноември скопският градски съвет легализира паметника благодарение 
на гласовете на дУИ, дпа (конкурент на дУИ за албанските гласове) 

фигури, които трябва да бъдат почетени. същия ден се гласува и указ за откриването, 
поддръжката, съхранението и опазването на паметник на скендербег. в този указ се 
уточняват мястото (член 2 – края на улица Битпазарска) и размерът на скулптурата (7 
метра височина, 13 метра широчина – член 3), както и това, че скулпторът ще бъде избран 
от специално назначена комисия (член 5). 

30  вж. програмата за отбелязване на важните събития и личности с мемориални 
паметници, скопие: градски съвет на скопие, 30 ноември 2004 г., N°.09-3293/1. програ-
мата изрежда имената на няколко личности: александър велики, юстиниан, Цар саму-
ил, скендербег, карпош, генерал апостолски, кузман Йосифски питу, македонския и 
охридския архиепископ доситей и лазар танев.

31  процесите на децентрализация изиграват съществена роля при местното упра-
вление на културата. новият закон за мемориалните паметници и паметните плочи (с.в. 
на рм бр. 66/04), приет с оглед спазване на правилото на Бадентер, предвижда, наред с 
всичко друго, подобряване на компетентностите на местното самоуправление в сферата 
на библиотеките, музеите и паметниците. въпреки всичко и най-амбициозните местни 
проекти остават зависими от държавния бюджет. 
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и – това е доста по-учудващо – десните от вмро-дпмне32. три дни 
по-късно подобна резолюция е приета и в Чаир. тук дУИ е подкрепен 
от социалдемократите, докато повечето от съветниците от дпа (5 от 7) 
не присъстват на гласуването33. доста интересен модел на гласуване, ако 
приемем за даденост етническите солидарности и непреодолимата дълбо-
чина на междуетническите напрежения.

в действителност инициативата по изграждането на паметника стар-
тира по време, когато партията на али ахмети е в коалиция с управля-

32  по време на срещата на съвета в крайна сметка се стига до извода, че издига-
нето на подобен паметник „е в съгласие с програмата за отбелязване на важните събития 
и личности чрез мемориални паметници, публикувана в официалния градски вестник на 
скопие, n°.12/04“.

33  градският съвет се състои от 27 съветници, 10 от дУИ, 7 от дпа в коалиция с 
пдп; 1 пдк, 4 сдсм; 4 вмро-дпмне и един вмро-народна. на 24 ноември 7 съ-
ветници не взимат участие в гласуването (5 ‘албанци’ и 2 ‘македонци’). „6 македонци“ и 
„1 босненец“ – така са представени в решението на съвета – гласуват „за“ статуята. това 
гарантира спазването на правилото Бадентер. вж. Këshilli i Komunës Çair, N°.07-1225/3 
prej 27.11.2006, Shkup. Procesverbal nga mbledhja e Tridhjetenjë e Këshillit të Komunës 
Çair Të mbajtur me 24.11.2006 në ora 16.00 [аудиозапис на 31 сесия на общинския съвет 
на Чаир от 24.11.2006, 16 ч.].

Пощенска картичка с изображение на паметника на Скандербег, издадена от 
общината в Чаир. (Иточник: архив на автора)
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ващите социалдемократи. въпреки че на парламентарните избори от юли 
2006 г. дУИ взима мнозинството от гласовете на албанските избиратели, 
спечелилата вмро-дпмне избира партията на арбен джафери (демо-
кратическа партия на албанците) за свой коалиционен партньор. връзките 
между дУИ и дпа достигат най-ниската си точка, а али ахмети започва 
да размахва заплахата за евентуално повторно заливане на страната от 
насилие, ако демократичната воля на хората не се зачете34. на фона на 
така протеклите събития лидерите на дпа не са склонни да помогнат на 
дУИ да завърши проекта за статуята на скендербег. от друга страна оба-
че, те са подложени на натиск да не подведат албанските си избиратели по 
отношение на един проблем с огромна символна стойност. в продълже-
ние на година дпа не прави нищо друго освен да критикува опитите на 
дУИ да преследва дребните си партийни цели, представяйки ги чрез об-
щоалбански национални символи. когато при внезапната промяна спрямо 
предишната си позиция градският съвет на скопие потвърждава легитим-
ността на паметника, официалните лица от дпа правят всичко възмож-
но медиите да узнаят, че тази промяна в политиката се дължи именно на 
тях35. според тях две седмици по-рано, на междупартиен конгрес (вмро-
дпмне/дпа), състоял се в маврово, е постигнато съгласие за съдбата 
на статуята на скендербег. след подписване на коалиционното споразу-
мение електоралният баланс на властта в градския съвет на скопие също 
се променя.

като цяло се очертава една доста сложна картина. социалдемо-
кратите гласуват ‘за’ в скопие, ‘против’ в Чаир, а при откриването на 
статуята изпращат само представители от ниските етажи на партийната 
йерархия (градски съветници). те аргументират решението си с факта, 
че цялата инициатива е била подложена на огромни политически манипу-
лации. въпреки това президентът Цървенковски заедно с Изет меджити 
правят частно поклонение пред статуята преди официалното ѝ открива-
не. вмро-дпмне гласува ‘против’ в Чаир , ‘за’ в скопие, но лидерът 
на партията и министър-председател никола груевски не присъства на 
церемонията. официалната причина е, че груевски е бил поканен само в 

34  за повече информация за изборите през 2006 г. и последиците от тях вж. ragaru, 
Nadège and assen Slim. „macédoine. Fierté nationale et fragilités économiques“, le courrier 
des pays de l’est, 1062, July-august 2007, pp. 163–175.

35  вж. Јованов, митко. „откриен споменик на Ѓерѓ кастриот. скендер-бег по-
строен пред командантот ахмети“, дневник, 29 ноември 2006; Чулев, петар. „со под-
дршка на градските советници од вмро-дпмне, тргнати сите пречки пред споменикот 
на скендер-бег“, дневник, 24 ноември 2006.
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качеството си на обикновен гражданин, а не на премиер (представителите 
на дУИ казват, че не признават легитимността на управлението, устано-
вено след изборите от юли 2006 г.). не на последно място, повечето от 
представителите на дпа бойкотират гласуването в Чаир, като, от друга 
страна, са ‘за’ в скопие. междувременно те отказват да присъстват на 
церемонията, тъй като смятат, че тя се използва от дУИ, за да маскира 
липсата на конкретни ефективни действия при подобряване правата на 
албанското малцинство.

въз основа на анализа на политиките, въвлечени около статуята на 
скендербег, можем да очертаем  няколко основни момента. преди всич-
ко, не може да се отрече, че още от началото на 90-те години македонска-
та политика се структурира около ‘етническите блокове’. въпреки това 
след 1992 г., а още повече и след подписване на рамковия договор36 се 
вижда как междуетническите взаимоотношения започват да се институ-
ционализират. както на централно, така и на местно равнище започват да 
се сформират междуетнически коалиции. въпреки етническия си произ-
ход, всички политически актьори интернализират съществуването на тези 
транс-общностни коалиции и не се колебаят да ги инструментализират в 
опитите си да отслабят политическите си противници вътре в етническия 
блок.

на второ място е видно, че дискусиите около паметника на скендер-
бег се случват на няколко различни равнища (правителството, голямата 
община на скопие, община Чаир). във всяко едно от тях моделите на 
противопоставяне отразяват типичните етнически (и междуличностни) 
истории на отделните административни единици. така например от март 
2005 г. Чаир се управлява от коалиция между сдсм и дУИ. промяната 
на съдбата на дУИ след националния вот от 2006 г. не поставя под съм-
нение този съюз. повечето етнически македонци, жители на общината, 
възприемат Изет меджити като доста умерен политически лидер, който 
не изявява прекомерни пристрастия към новото албанско мнозинство. в 
скопие трифун костовски е избран за кмет като независим кандидат, но 
с подкрепата на вмро-дпмне – факт, който повечето местни социал-
демократи възприемат като предателство, тъй като преди това костовски 
дълго време е политически съюзник на сдсм. 

трето, виждаме, че залозите на политическите обединения са много 
по-сложни и разнообразни, отколкото ако просто вземаме предвид етни-
ческия проблем. те включват, от една страна, определение на властови-

36  най-вече в резултат на новите институционални правила (по-специално прави-
лото Бадентер за двойното мнозинство) и по-интензивния международен мониторинг.
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те взаимоотношения между институциите и политическите партии, а, от 
друга – връзките между центъра и периферията. решението на костов-
ски, който публично се противопоставя на легализацията на проекта, е 
отхвърлено от градския комитет след сделката в маврово. в резултат на 
това той заклеймява механизмите, по които общината на скопие се пре-
връща в заложник на междупартийните игри на централно равнище. тези 
проточили се във времето  сблъсъци около статуята на скендербег въвли-
чат столицата и по-малките общини в един бавен и продължителен опит 
по предоговаряне на собствените им прерогативи в рамките на непрес-
танния процес на децентрализация. казусът със скендербег всъщност се 
оказва пробен камък.

не на последно място, противно на очакванията, вътрешноетниче-
ските солидарности далеч не са така автоматични, както на пръв поглед 
изглеждат. можем дори да твърдим, че по време на дискусиите около 
скендербег върешноалбанското политическо съперничество е най-остро. 
този феномен може да се разбере по-добре, ако се вгледаме в политиче-
ския пейзаж и социалните и символни йерархии, появили се след войната 
от 2001 г.

Б.  Когато албанските политически актьори обясняват  
‘албанската кауза’: вътрешноалбанското съперничество  
и следвоенната политика 

след конфликта от 2001 г. за албанските общности в македония на-
стъпват няколко драматични промени. те са най-очевидни в албанския 
партиен пейзаж. през юли 2002 г., след неуспешни опити да обедини в 
едно целия албански политически спектър, превърналият се сега в поли-
тик бивш партизански лидер али ахмети решава да основе своя собст-
вена политическа формация – демократически съюз за интеграция. на 
националните избори два месеца по-късно дУИ печели впечатляващо 
мнозинство от албанските гласове. за няколко години основното напре-
жение между партията за демократически просперитет и демократиче-
ската партия на албанците на арбен джафери, около което от 1994–95 г. 
се оформя албанското политическото съперничество, бива изместено от 
противопоставянето между дУИ и дпа37. на местните избори от март 
2005 г. дУИ печели кметските места във всички с изключение на две от 
населените с албанци общини. преимуществото ѝ пред дпа се потвърж-

37  за развитието на албанските партии в македония вж. Brunnbauer, ulf. „les 
partis albanais en république de macédoine: le cercle vicieux de l’ethnopolitique (1990–
2006)“, revue d’études comparatives est-Ouest, 38(4), December 2007, pp. 83–114.
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дава и на парламентарните избори от 2006 г., макар това да не довежда 
до политическо участие в кабинета на груевски. до известна степен този 
успех се дължи на способността на дУИ да си присвои заслугите за отми-
налата война и последвалите от нея подобрения в правата на малцинства-
та38. освен това поне до лятото на 2006 г. дУИ успява да се представи 
като единствения твърд защитник на охридското споразумение и гарант 
за цялостното приложение на пакета от реформи. за разлика от дУИ, ар-
бен джафери не само омаловажава настъпилите след рамковия договор 
символни, законови, институционални и социални трансформации, но и 
настоява, че мултиетническата държава няма никакво бъдеще – позиция, 
с която много малко албанци от македония се идентифицират. 

следвоенните събития не само преподреждат политическите съ-
перничества в албанския блок; наред с това те засилват политическите 
залози. няколко от клаузите на охридското споразумение целят налага-
нето на равноправно представяне на малцинствата в държавната адми-
нистрация и публичния сектор39. тези клаузи обаче дават възможност за 
нови клиентелистки взаимоотношения (назначения в публичния сектор, 
бюджетни и обществени поръчки) между политическите партии, участва-
щи в управляващите коалиции. в процеса на децентрализация, при който 
общините получават нови компетентности, изкушенията на властта в по-
развитите градски центрове действително се увеличават. въпреки че в 
тази политическа игра могат да се очертаят няколко варианта40, като цяло 
тези промени ни помагат да осветлим интензивността на вътрешноалбан-
ските политически съперничества41.

38  обещанията на дУИ да се разграничи от корупционните практики, характерни 
за дпа, също се превръщат във важен инструмент за печелене на подкрепа сред албан-
ските гласоподаватели.

39  прилагането на охридското споразумение открива нови професионални въз-
можности за представителите на албанските общности. като цяло албанското предста-
вителство в публичния сектор нараства от 11,65 % през декември 2002 г. до 17,42 % 
през септември 2007 г., докато делът на македонците спада от 83,27 % до 77,39 %. този  
процес на  професионално преразпределение подминава по-малките малцинства (тур-
ци, сърби и роми). за повече детайли вж. омбудсман, годишен доклад 2006, скопие, с. 
24–25; Центар за истражување и креирање политики, Budget Watchdogs, Skopje: CrPm, 
February 2008, p. 10–16.

40  включително и такива междупартийни споразумения, при които македонците 
разчитат на своите албански коалиционни партньори, за да постигнат, независимо с какви 
средства, ‘истинско’ мнозинство в албанските избирателни области.

41  повече за ролята на клиентелизма в македонската политика вж. ragaru, Nadège. 
„le mode de financement des partis politiques en macédoine“, in : Jean-arnault Dérens   et 
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не на последно място, войната и последвалите я събития довеждат 
до едно предефиниране на социалните йерархии в различните албански 
елити – преди всичко в ‘пост-военните’ елити (тоест тези албанци, които 
смятат, че имат принос към военните усилия) и ‘пост-охридските’ ели-
ти (тоест образованите албанци, заемащи високи ръководни длъжности, 
разчитащи на технократските си компетентности и партийни протекции).

възпоменателната инициатива на дУИ трябва да се разглежда имен-
но в този специфичен социален и политически контекст. от една стра-
на, асоциирането на фигурата на али ахмети с митическата фигура на 
скендербег се превръща в инструмент за засилване на политическия му 
престиж чрез изграждане на времеви паралел между албанските борби 
от далечното минало и настоящето. възприемането на подобна борбе-
на поза от политически лидер, който, макар и взел участие във войната 
от 2001 г., рядко след това е показвал афинитет към шумно войнствено 
поведение, може би буди учудване. трябва да се има предвид обаче, че 
когато проектът със статуята на скендербег стартира, ахмети има нужда 
да прокламира своята военна легитимност. активистите на дпа, както и 
някои редови членове на дУИ са критични към твърде снизходителното 
според тях отношение на ахмети към македонците. те не одобряват нито 
постоянните му призиви за помирение – както във взаимоотношенията 
между дпа и дУИ, така и във връзките между малцинство и мнозинство, 
нито склонността му към компромиси. включването на ахмети в тази 
символна политика, насочена към повдигане на албанското самочувст-
вие, му дава възможност да заздрави авторитета си сред активистите и 
поддръжниците на дУИ42. тази инициатива се превръща и в печеливша 
карта в съперничеството с дпа. преди пристигането си в скопие стату-
ята пътува из всички населени с албанци градове, където бива радостно 
приветствана (дебар, гостивар, тетово), след това е поставена в центъра 
на столицата на македония (там, където дпа е постигнала най-големия 
си електорален успех, печелейки кметските места в кондово и сарай). с 
всички тези жестове и с няколкостотин албански привърженици около 
себе си али ахмети демонстрира всеалбанския си статут, прозорливост-
та и политическото лидерство.

al., Modes de financement des partis politiques dans les Balkans occidentaux. etude pour la 
Délégation aux affaires stratégiques, Paris, July 31, 2008, pp. 182–229.

42  от самото си създаване партията на ахмети е разделена на две крила – това 
на бивши военни/по-войнствено настроени членове (асоциирани главно с фазли велиу, 
гъзим острени и садула дураку) и по-умерените (теута арифи, азиз положани и, до 
известна степен, агрон Буджаку).



191

I I .  П у Б Л И Ч Н И  П Р о С Т Р А Н С Т В А  Н А  И С Т о Р И я Т А

военната смелост обаче не е единствената черта на митическата фи-
гура на скендербег и това е особено очевидно при асоциациите с поли-
тическия профил на али ахмети. позата на обединител е не по-малко 
значима – от една страна, обединител на всички албанци в македония, 
а, от друга – обединител на всички македонски граждани независимо от 
етноса им43. първите думи в речта на ахмети са отправени към колектив-
ното ‘ние’ на македонските албанци: „ние, албанците от цяла македония, 
за пръв път заедно, от струга до куманово, от дебар до Битоля, скопие 
и тетово, сме се събрали, за да отбележим паметта на героя на наша-
та страна, на Балканите и европа, да отпразнуваме георги кастриоти-
скендербей“44. споменавайки един по един всички македонски градове 
със значително албанско население, али ахмети призовава към обеди-
нение, преминаващо отвъд местните различия и съперничества. едновре-
менно с това той очертава и символната картография на ‘албанскостта’ 
в македония. при все това по-нататък в речта си ахмети настоява, че 
„през този ноември ние отбелязваме победа не само за албанците, но и за 
всички македонски граждани“45.

можем да кажем, че образът на скендербег, възпоменаван в публич-
ните изказвания на официалните чиновници на дУИ, е образът на един 
мъдър държавник, който знае как да води войни, но и как да налага мир, 
който изгражда мостове над различията и олицетворява европейските 
ценности. както отбелязва заместник-председателят на дУИ теута ари-
фи в една своя пространна статия:

скендербег трябва да живее сред нас, защото неговата личност и 
дела не ни разединяват. напротив, те ни обединяват. неговата борба не е 
само в името на албанците, тя е и борба за другите, борба, подкрепяна и от 
другите балкански народи, които споделят същия стремеж към свобода. 
… като се има предвид колко ни е трудно днес да открием общи култур-
ни елементи, би било добре да потърсим тези ценности в миналото. така 
можем да открием и общ път към бъдещето. за да не се посрамим пред 
предците си 46.

43  това не изключва съществуването на различни символни регистри, които се 
задействат в зависимост от контекста. на церемонията, посветена на посрещането на 
статуята в скопие – ден преди официалното ѝ откриване, – не присъстват никакви ‘ин-
тернационалисти’. химнът, който звучи тогава, е албанският.

44  вж. „Në Shkup inagurohet monumenti gjergj Kastrioti Skenderbeu“, op. cit.
45  вж. „Në Shkup inagurohet monumenti gjergj Kastrioti Skenderbeu“, op. cit.
46  вж. арифи, теута. „колумна. скендер-бег во скопје“, дневник, 27 ноември 

2006, http://www.dnevnik.com.mk/?itemID=489588a59438eF4C8e9242e52CC504C9&a
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тази интерпретация на делата на скендербег отеква и в политическия 
проект на али ахмети – едно европейско бъдеще за македония, отвъд 
тесните етнически идентификации. наред с това обаче този прочит тряб-
ва да участва и в производството на национален наратив, който да даде 
смисъл на историческия опит на македонските албанци. скендербег пред-
лага огледало, в което македонските албанци са поканени да съзерцават 
едно ‘подбрано, вдъхновяващо минало’47 и чрез него да си спомнят по-
скорошното си, социалистическо и пост-социалистическо минало. меж-
дувременно като че ли самото монументално присъствие на скендербег 
в скопие свидетелства за новите свободи и самочувствие на албанците в 
македония след 2001 г. 

макар в речите на лидерите на дУИ историческият наратив на ма-
кедонските албанци да не се свързва директно с един преминаващ от-
въд днешните географски граници всеалбански наратив, инициативата с 
паметника на скендербег не е лишена от амбиции да свърже локалния 
опит на албанците с този на останалите албански общности на Балканите. 
всъщност мемориалният проект дава възможност да се подчертаят сим-
волните връзки, които обединяват етническите албанци в целия регион. 
наред с това обаче статуята на скендербег може да ни разкаже една мно-
го по-сложна история за взаимните репрезентации и идентичностни пре-
договаряния сред албанците от македония, косово и албания.

В.  Променящите се албански идентичности  
и солидарности на Балканите 

още преди откриването община Чаир търси възможно най-голямо 
медийно отразяване на инициативата и отпечатва пощенски картички 
с изображение на статуята и следния надпис: „Skenderbeu… edhe në 
Shkup“ (скендербег… и в скопие). още през 1968 г. в социалистическа 
албания се издава нареждане за издигане на конна статуя в столицата 

rc=1. подобен подход демонстрира и друга влиятелна фигура от дУИ, тогавашният ми-
нистър на образованието азиз положани – вж. неговия предговор в колективния том, 
посветен на скендербег, издание на Института за национална история, Ѓерѓ кастриоти 
скендербег, 1405–1468, op. cit.

47  това е израз на анна ди лелио и стефани Шванднер-сиверс, който те използ-
ват в анализа си на политиките на възпоменание, посветени на адем яшари в косово. 
вж. anna Di lellio и Stephanie Schwandner-Sievers, „The legendary Commander  : the 
construction of an albanian master-narrative in post-war Kosovo“, Nations and Nationalism, 
12(3), 2006, p. 513–529 (p. 518).
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тирана в чест на митическата  фигура48. две години след освобождението 
си от сръбска зависимост албанците в косово последват този пример с 
впечатляващ паметник на скендербег в центъра на прищина. така скопие 
се оказва третата ‘албанска столица’ на Балканите със статуя на великия 
воин-конник. Избирайки да почетат именно него, албанските елити в 
македония разчитат на споделени образи на албанското въображение, 
на общи културно-географски реалии. символният диалог между трите 
паметника става още по-очевиден, ако се вгледаме в иконографията 
им: и трите бронзови статуи са на конник, като и трите споделят обща 
социалистическо-модернистична естетика. малкото разлики са свързани 
главно с положението на коня (в круя и прищина, където конят е вдигнал 
десния си крак, те изглеждат много по-войнствени от тази в скопие) и 
меча на скендербег (вдигнат във въздуха в тирана, извън ножницата си, 
но сочещ към земята в прищина и прибран в ножницата в скопие)49. фак-
тът, че именно албанският скулптор тома томаи50 е избран да направи 
статуята в скопие, с готовност се интерпретира както от малцинството, 
така и от мнозинството като свидетелство за близките връзки между 
етническите албанци, живеещи в албания и македония. не по-малко 
впечатляващ е начинът, по който статуята пътува от тирана към скопие. 
тя е поставена върху камион, който спира във всеки населен с албанци 
град в западна македония, преди да достигне скопие. при всяко спиране 
статуята е посрещана с радостни възгласи и празненства – така тя очертава 
символните взаимовръзки между различните албански земи. 

проектът на дУИ за паметник на скендербег наред с всичко друго 
отразява и желанието на партията да подчертае особения принос на маке-
донските албанци към цялостната история на албанците. това става съв-
сем ясно от едно изказване на али ахмети няколко дни преди освещава-
нето на статуята: „със скендербег скопие ще се приближи до останалите 

48  по-късно в круя е построен музей на скендербег (открит през 1982 г.). той е 
разположен в сграда, наподобяваща крепост. там е издигната още една статуя на албан-
ския герой. освен на Балканите бронзова статуя на конника има и в рим  (1940, романо 
романели). първата статуя на скендербег в сащ е открита през 2006 г. в рочестър хилс, 
мичиган.

49  архитектът джавит гаши от община Чаир обяснява, че позата е избрана нароч-
но, за да олицетворява омиротворената мъдрост, а не военното мъжество на скендербег. 
дясната ръка на скулптурата е вдигната за поздрав към жителите и гостите на скопие. 
гаши подчертава, че при избора на иконографията комисията е внимавала много да не 
накърни чувствата на етническите македонци. Интервю с дж. гаши, Чаир, 24 април 2008 г.

50  тома томаи е скулпторът, на когото през 2006 г. е възложено да реализира 
статуята на адем яшари в тирана. И в двата проекта му асистира едмонд папатимиу. 
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албански столици, ще заприлича на онези европейски метрополиси, които 
вече отдавна имат статуи на скендербег и славят постиженията на нашия 
национален герои“51. за да разберем това желание за споделяне на ра-
вен дял от всеалбанската история и за равнопоставеност сред останалите 
албански общности на Балканите, трябва да си припомним, че в продъл-
жение на много десетилетия косово и албания гледат на македонските 
албанци като на ниско образовани и консервативни общности. в началото 
на 90-те самите македонски албанци се отнасят с голяма неприязън към 
това, което в техните очи прилича на намеса на тирана във вътрешно-
партийните кавги и сблъсъци на политическите партии; същевременно 
албанските политици в македония се обръщат към тирана в търсене на 
арбитър в споровете им. връзките между албанците в косово и маке-
дония също не са еднозначни – макар двете групи да са много близки, 
най-малкото защото са били част от обща държава, югославия, техните 
взаимоотношения не са лишени от взаимно стереотипизиране.

промените след въоръжения конфликт от 2001 г. частично променят 
тази ситуация, тъй като засилват самочувствието на македонските алба-
нци. с лидер като доказалия се на бойното поле али ахмети повечето 
албанци чувстват, че не стоят по-долу от прищина и тирана. признава-
нето на университета на мала речица в тетово – дълго време възприеман 
от македонците като университетски филиал, а сега атестиран като дър-
жавен университет – се оказва съществено за албанското самочувствие. 
откриването на югоизточно европейския университет (юИеУ), където 
курсовете се водят на английски, албански, македонски и други езици, до-
принася за по-голямата увереност: ако в миналото македонските албанци 
пътуват  до прищина, за да продължат образоването си (някои все още го 
правят), то сега в тетово пристигат студенти от косово, за да учат в меж-
дународния университет. някои други събития – като например приема-
нето на македония за кандидат-член на ес през декември 2005 г., докато 
албания трябва да чака до април 2009 г. – допълнително подУИлват са-
мочувствието на македонските албанци. на този фон инициативата около 
статуята на скендербег може да се разглежда като знак за желанието на 
македонските албанци да дадат израз на нарасналата си значимост; стату-
ята се превръща в символен инструмент за предоговаряне на върешноал-
банските взаимоотношения на Балканите.

51  вж. „Nje shtatore e Skenderbeut do vendoset në Shkup me 28 Nentor“ [на 28 но-
ември в скопие ще бъде издигната статуя на скендербег], скопие, 8 ноември, 2006, на:

http://panf.info/upload/showthread.php?t=695 (посетено на 29 април 2009).
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Епилог  

как почти три години след освещаването си статуята пуска корени в ста-
рата чаршия? Членовете на мнозинството в скопие изработват различни 
стратегии, чрез които ако не ‘усвояват’, то поне ‘приспособяват’ статуята 
към всекидневието си. някои твърдят, че ориентацията на статуята (гле-
даща на югозапад, т.е. към албания) трябва да напомня на етническите 
македонци, че албанското малцинство има намерение да присъедини те-
риторията към албания, други релативизират значимостта ѝ, представяй-
ки я като част от банални политически маневри. дали подобни жестове не 
са характерни и за етническите македонци в струмица например, където 
бюстът на гоце делчев гледа към България и може да се възприеме като 
израз на претенциите на македония към пирин (днес на територията на 
България)? Изказването, което днес най-често се чува в скопие, е: „ня-

Статуята на Скандербег в 
деня на обявяването  
на независимостта на Ко-
сово (17 февруари 2008 г. 
(Източник: с позволение 
на Томас Клаус
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маме нищо против статуята, освен ако не отиват по-далеч в исканията си“. 
други местни жители настояват, че скендербег е значима фигура не само 
в албанската, но и в балканската и дори европейската история. Именно за-
това той заслужава признание. тук акцентът пада върху скендербег като 
олицетворение на борбата срещу османската империя и като защитник на 
европейските ценности: „той има статуя дори в рим, защо да няма тук?“

съвсем ясно е, че етническите албанци са тези, които първи усвояват 
новия пейзаж. площадът, където е поставена статуята – бързо преиме-
нуван от всекидневната реч на „площада на скендербег“, – се превръ-
ща в сборен пункт за всички онези, които искат да отбележат някакви 
знаменателни политически и културни събития. на 17 февруари 2008 г. 
албанците от целия град се събират именно тук, за да отпразнуват незави-
симостта на косово, а от паметника се спускат две знамена – албанското 
и американското. самите албански посетители също се увеличават. те 
идват от македония, от съседните страни, а също и от европейската и 
американската албанска диаспора, за да разгледат статуята и да се снимат 
пред нея с приятелите и семействата си. паметникът се превръща в при-
тегателна точка и за останалите чужденци, които и без това често посеща-
ват района, известен с богатата си османска градска архитектура, както и 
с тесните си калдъръмени улички, дюкяните, кафенетата и ресторантите 
си, скрити в красиви задни дворове. в последно време се откриват и нови 
кафенета, чиято еклектична клиентела включва както албанци, така и ет-
нически македонци.

в известен смисъл можем да кажем, че статуята променя отношени-
ето на хората към старата чаршия и към начина, по който човек може да 
се разхожда из района. вярно е, че статуята с конника не е единствената 
причина за бавното възраждане на този квартал. някои от мерките, пред-
приети от община Чаир – например откриването на нов дом на еснафите 
(професионални гилдии, чийто произход се корени назад в османските 
времена), зала за музика и изкуства, стартирането на джаз фестивал и 
постоянните усилия за възстановяване на архитектурното наследство на 
района, – също изиграват съществена роля. всички тези инициативи раз-
ширяват визията за историческото сърце на скопие. според (албанските) 
специалисти по градско планиране на община Чаир обликът на Чаршията 
се определя от нейната османска идентичност, частично разрушена или 
игнорирана както от социалистическите, така и от постсоциалистическите 
архитекти52. причините за това се коренят най-вече в секуларните аспе-

52  Интервюта с джавит гаши.
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кти на югославския социализъм, както и в социалистическото разбиране 
за модерност. макар най-важните примери на османската архитектура в 
Чаршията да са запазени, цялостният ѝ религиозен, културен и социален 
облик бива заличен. това се случва с особено бързи темпове след земе-
тресението от 1963 г., когато специалистите по градско планиране реша-
ват да ‘музеифицират’ района, превръщайки го в атракция за чуждестран-
ните туристи53. за разлика от това, политическите действия след 2005 г. са 
насочени към възстановяване на Чаршията като османска цялост с ясно 
очертани граници. гледано от тази перспектива, местоположението на 
статуята, разположена в югоизточния край на чаршията, придобива нов 
смисъл. в този план на града паметникът на скендербег започва да играе 
роля, подобна на новата ‘османска порта’. тя е построена през 2007–8 г., 
за да маркира границата между Чаршията и Битпазара и да подчертае из-
ключителността на Чаршията. Битпазарът, разположен на север от Чар-
шията, си остава едно извънредно оживено място, където човек може да 
си купи храна, зеленчуци и всякакви други стоки. 

както често се случва, маршрутите и претенциите за определена вко-
рененост започват да се преплитат. днешната градска политика се осно-
вава на едно четене на близкото минало на района, което етническите 
македонци не споделят. съгласно албанския наратив, макар през социа-
лизма Чаршията да е пренебрегвана, тъй като не пасва на социалистиче-
ското разбиране за архитектурен модернизъм, районът все пак проспери-
ра благодарение на развитието на международния туризъм. той достига 
своя апогей през 1985 г., след което настъпилата в цяла югославия обща 
икономическа криза повлиява негативно и на местния бизнес. но и тогава 
злото все още предстои. положението се влошава изключително много 
след 1991 г., когато македония става независима държава и новите ели-
ти приемат националистичен курс на управление. тъй като се възприема 
като преобладаващо населена с албанци, Чаршията е оставена да загине. 
според този албански наратив едва след войната от 2001 г. – дори след 
преначертаването на общинските граници през 2004 г. – ходът на съби-

53  за социалистическите репрезентации на Чаршията в градското пространство 
на скопие и за политиките след 1963 г. вж. блестящата работа на Brian Shott, Space and 
Society in the Southern Balkans: understanding the Čaršija in Skopje, докторска дисертация 
по политическа антропология, university of Virginia, 2000, особено глави 4 и 5. Интер-
претациите на скот на македонското социалистическо разбиране за пространство повли-
яват на анализите на дияна алич и мариам  гушех върху  проекта на нейдхарт Башчар-
шия в сараево (Босна и херцеговина). вж. Dijana alić and maryam gusheh, „reconciling 
National Narratives in Socialist Bosnia and herzegovina. The Baščaršija Project, 1948–1953“, 
The Journal of the Society of architectural historians, 58(1), march 1999, p. 6–25.
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тията се променя, позволявайки на Чаршията да се върне към успешното 
си развитие.

македонските наративи за Чаршията се сродяват със съвсем различ-
на символна хронология: според техните сюжети през 60-те години ста-
рият базар е едно разбъркано, но колоритно и изпълнено с усърдна рабо-
та място, където членовете на различни етнически групи (албанци, турци, 
роми и македонци) работят, търгуват и дори живеят заедно. през послед-
ните две-три десетилетия обаче районът се албанизира – това може да се 
види по нарасналия брой надписи на латиница и албански имена на живо-
писните магазинчета на Чаршията. през 90-те години старият базар ста-
ва синоним на албанските ‘спекулации’ и ‘незаконни действия’, тъй като 
по това време там процъфтява черният пазар на чужда валута54. въпреки 
това до края на 90-те Чаршията си остава едно от най-популярните сред 
македонските младежи места. този исторически център изглежда много 
по-близък и познат от анонимната социалистически застроена южна част 
на града. в този наратив конфликтът от 2001 г. изпъква като решителната 
повратна точка в историята на Чаршията. И все пак, в повечето случаи 
краят на историята за Чаршията има малко прилики с албанския вариант. 
след войната етническите македонци напускат района, тенденция, която 
набира скорост с откриването на нови барове и ресторанти на десния бряг 
на река вардар. Чаршията придобива изцяло албански облик.

въпреки тези разминаващи се образи на въображението, проектът за 
реставрация на османската архитектура на стария град в скопие има мно-
го привърженици, най-вече сред турската общност, която също има голям 
принос към историята на Чаршията. тук искам да дам един последен при-
мер, който  може би е основание за повече надежда в бъдещото развитие 
на района. още повече, че той ни напомня, че много често политическите 
инициативи преминават през множество, често пъти неочаквани преобра-
зувания. 

на 18 юли 2008 г. турция играе срещу Чехия в мач от европейското 
първенство по футбол55. същия ден поради подозрения за нередности при 

54  това е ярко описано във втора глава на  Space and Society in the Southern 
Balkans: understanding the Čaršija in Skopje, („The Politics of money“, p. 90–112) на Бра-
йън скот. както той отбелязва: „Черният пазар въвежда една парадоксална ситуация, 
при която местният (да не кажем националният и интернационалният) контрол над един 
от най-важните символи на независимостта и държавността е в ръцете на население, кое-
то по дефиниция е изключено от участие в създаването на държавата“ (с. 91).

55  авторката би искала да изкаже благодарността си към журналиста томас клаус 
за това, че ѝ обърна внимание върху тази интересна случка.
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предишния тур на изборите на македонско народно събрание в няколко 
населени с албанци избирателни области изборите са повторени. рано-
рано някои от поддръжниците на дУИ се събират на площада на скендер-
бег с надеждата да отпразнуват вероятната победа на партията си. около 
статуята обаче има много малко хора: повечето мъже са се събрали в 
близките кафенета, за да гледат футболния мач. в последния момент, при 
едно невероятно обръщане на играта, турция успява да отбележи два гола 
и да спечели мача с 3:2. за минути площадът е залят от въодушевени тъл-
пи албански и турски фенове. а сред тях, заобиколен от знамена на дУИ 
и турция, се извисява скендербег, героят, известен с борбите си срещу 
османската империя…

Превод от английски Надежда Гълъбова
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Девети или десети май? 
Празнуването на независимостта  
на румънската държава в периода  
на преход от демокрация  
към народна демокрация 

вирГилиу Църау 

Да живее девети май, денят на провъз-
гласяване на независимостта на румънска-
та държава, да живее славната съветска 
армия, победителка на фашисткия империа-
лизъм, освободителка на нашата държава1.

когато през 2002  г. работех в националния архив във вашингтон 
(колидж парк, II, мериленд) по проучване, различно от темата на на-
стоящата статия, но все пак проследяващо трансформациите в следвоен-
на румъния, попаднах на документ, издаден от рудолф Шонфелд, висш 
държавен служител на сащ. документът датира от края на май 1948 г. 
в него рудолф Шонфелд анализира любопитната промяна в отбелязва-
нето на деня на независимостта на румънската държава от 10-и на 9-и 
май2. Уводната част на документа е доста изчерпателна по отношение на 
началото на идеологическите метаморфози в румънската история. така 
например рудолф Шонфелд заявява, че „има честта да докладва, че ръ-
ководителите на румънската народна република постановяват промяна 
в честването на националния празник на държавата от традиционно от-
белязваната дотогава дата 10 май на 9 май. тези маневри са явен опит за 

1  лозунгите са публикувани в Scânteia, 3та серия, година XVII, номер 1115, 9 
may 1948, с. 3.

2  рудолф Шонфелд до държавния секретар, National Archives Record Administra-
tion, II, Maryland, record group 59, lm 102, role 8, ff. 1064–1067.
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трансформиране на румънската история и поставяне на традициите ѝ в 
руслото на новите идеологически и политически цели“3. 

основавайки се на този документ, на пресата от въпросния период, 
както и на следвоенните исторически изследвания, посветени на пробле-
ма, ще се опитаме да реконструираме сложните пътища, довели до про-
мяната в датата, отбелязваща румънската национална независимост. не-
съмнено тези пътища са свързани с институционалните и политическите 
промени в румънската държава от втората половина на хIх в., както и с 
идеологическо-политическите основания и потребности на комунистиче-
ската власт в румъния след втората световна война4.

налагането на комунистическия режим в румъния носи много поли-
тически, икономически и социални промени. заедно с това обаче то влече 
след себе си едно специфично тоталитарно-идеологическо пренаписване 
на румънската история и традиции. фокус на настоящата дискусия е съ-
битие, което на пръв поглед не би трябвало да поражда никакви дилеми 
в румънската историография – моментът на официалната декларация и 
провъзгласяване през 1877 г. на деня на независимостта на румънската 
държава, отбелязван оттогава като национален празник.

вместо да анализираме вътрешните и външните политически про-
цеси от 1877–1878 г. и по този начин да се присъединим към дебатите 
относно описанието и оценката на събитията, довели до независимостта 
от османската империя, ще дискутираме пътищата, по които в края на 
40-те години на хх в. това събитие бива идеологически преформулирано 
и преоценено с оглед на политическите нужди на комунистическата власт 
в Букурещ. затова ще се опитаме да разберем контекста, в който всеиз-
вестната дата на честване на независимостта, 10 май, символно асоции-
рана с монархическата институция, се премества един ден по-рано – на 
9 май. това преместване дава възможност за промени в символиката на 
националния празник; наред с това то води и до изменения в структурните 
елементи на румънската национална история, които да съответстват на 
комунистическата идеология.

3  Ibidem.
4  нямам намерение да оценявам начините, по които датата 10 май се третира днес 

в румънската историография. трябва обаче да отбележа, че все още се забелязват следи 
от интерпретации, наложени в годините на комунизма. дискусия по този въпрос, както 
и оценка на издадените исторически работи, посветени на темата, вж. в Nicolae Constan-
tinescu, „The recovery of the true history of the romanians“, Memoria (The Memory. The 
Revue of the Arrested Thinking), 35, no.2/2001, pp. 6–12. всички заглавия, цитирани в този 
доклад, са преведени от румънски на английски. при първото им позоваване е дадено и 
оригиналното им заглавие.
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аргументите на настоящата статия тръгват от твърдението, че всяка 
култура, била тя традиционна или модерна, се нуждае от празненства – 
те са основен социален и политически елемент, използващ специфични 
ритуали, които допринасят за формирането на идентичността и за отбе-
лязването на важните както за индивида, така и за общността моменти от 
кръговрата на живота. на първо място, празненствата са свързани с ка-
лендара и семейните ритуали – те организират и дефинират пространстве-
но-времевите индивидуални и колективни ритми. с разгръщането на со-
циалната и политическата модернизация празненствата получават трайна 
значимост, тъй като се превръщат в съществена част от историческата 
идентичност и колективната памет на всяка човешка общност. 

с оглед на тоталитарните идеологии, стремящи се към създаването 
на нови индивиди и гледни точки към света, отпразнуването на сакралната 
природа на събития, важни за съществуването на дадена социална група, 
придобива особена значимост. наред с това тези идеологии променят тра-
диционните празненства и знаковите за ‘ставането’ на тези общества мо-
менти, за да изличат от колективната памет афективните връзки със ста-
рите символи и да конструират нова култура на общностно празнуване.

така се появява една научна митология, която трябва да конфигури-
ра миналото с оглед на настоящата конюнктура и преживявания. насто-
ящето, от своя страна, винаги бива представяно от политическата власт 
като обективна, научно детерминирана истина. 

от декларацията за независимостта на румънската държава през май 
1877 г. в продължение на цели седем десетилетия 10 май е официалната 
дата, отбелязваща този исторически момент. това е денят, в който ру-
мъния обявява война на османската империя. румънските политически 
елити от този период разбират необходимостта от придаване на допълни-
телна символна стойност на тази дата, затова свързват деня на деклара-
цията за независимостта с отбелязването на монархическата институция. 
това събитие се превръща в честване на модерната румънска нация. като 
резултат, до пролетта на 1948 г. 10 май се отбелязва както в публичното 
пространство, така и в историографията като ден на нацията. до нала-
гането на комунистическия режим и премахването на последната тради-
ционна политическа институция  – монархията, в общественото мнение 
не съществуват никакви полемики относно релевантността на тази дата.

както правилно отбелязва лучиан Боя, комунистическата идеология 
няма нищо общо с рационализацията на национал-тоталитарната идеоло-
гия. напротив, посредством научните формули, изграждащи и развиващи 
тяхната идеология, комунистите подкрепят ирационалността, расизма и 
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безпросветността5. Именно поради тази си характеристика прилагане-
то на идеологията към историята придобива т.нар. научни черти. макар 
и обяснена в съответствие с издигнатите от маркс принципи, съгласно 
които историческата темпоралност е резултат от смяната на начините на 
производство и съответните икономически връзки, водещи до същест-
вуването на определени социални групи, историята (като цяло и нацио-
налната история в частност) подлежи на прочистване от някои свои фун-
даментални моменти, които до скоро са били чествани, поради липсата 
на политически натиск, идващ от страна на ‘народната демокрация’ и на 
носените от нея революционни трансформации. с други думи, поради фа-
кта, че основаната на производствените взаимоотношения идеология не е 
достатъчно убедителна – тъй като класовата борба се разгръща на струк-
турно равнище, извън събитията,  – тя трябва да бъде трансформирана 
така, щото да съответства на политическата власт, която работи в посока 
на промяна на времевите рамки на националната история. тези трансфор-
мации се извършват посредством специфични идеологически интерпре-
тации на историческите дати от миналото. като резултат, смисълът на 
тези важни събития се променя по начин, който да заличи връзката им с 
предишния политически режим.

в доклада си, посветен на историята и дискурсите върху румъния в 
периода между 1948 и 1965 г., анди михалаке показва как след 1948 г. ру-
мънската историография (претърпяла цялостна институционална и функ-
ционална промяна) е принудена да оцелява в реалността на „народната 
демокрация“. тази реалност използва митове, чиято основна функция е да 
дават интегриращи и опростени обяснения, редуцирайки разнообразието 
на явленията до привилегированата ос на официалната интерпретация6. 
Употребата на митове дава възможност на историка да възстанови ри-
туала, да го впише в съзнанието на „новия човек“7. малко по-нататък в 
текста си ще се върна към идеята за възстановяването.

Идеологическата метаморфоза на датата на декларацията на румън-
ската независимост е само един пример за историческите находки на ко-

5  lucian Boia, Mitologia ştiinţifică a comunismului (The Scientific Mythology of 
Communism, научната митология на комунизма), humanitas, Bucharest, 1999, по-специ-
ално с. 76–81. 

6  Idem, Istorie şi mit în conştiinţa românească (History and Myth in the Romanian 
Consciousness; История и мит в румънското съзнание), humanitas, Bucharest, 1997, p. 8. 

7  andi mihalache, Istorie şi discurs in România „democrat-populară“ (History and 
discourse in the „democrat-popular“ Romania“; История и дискурс в ‘народнодемокра-
тична’ Румъния), albatros, Bucharest, 2003, pp. 127–128.
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мунистическия режим. поради връзката си с монархическата институция 
10 май е премахнат от новия официален календар, тъй като не съответ-
ства на прокламираните от комунистическия режим ценности. в един мо-
мент – когато михай ролер8, и не само той, пренаписва цялата история 
на румънската нация в духа на пролетарската култура, съответстваща на 
сталинистката догма – изглежда съвсем естествено модерните държавни 
институции да придобият нова структура, изградена по начин, който да 
придава вечна стойност на ценностите на новия режим. присъстващият 
в тези исторически писания идеологически възглед, изключително кри-
тичен по отношение на връзките със стария режим, се стреми да придаде 
легитимност на новото състояние на нещата, така че то да се превърне в 
институционална норма на всички публични сфери на румънското обще-
ство9. по думите на лучиан Боя, историята се трансформира в прислуж-
ница на комунистическата телеология, инструмент за конструиране на 
един нов свят10. в този контекст монархическата институция се превръща 
в ключов момент, изпъкващ в хода на историческото производство с рет-
роградната роля, която тази институция е изиграла в румънския процес на 
модернизация и в историята като цяло. в резултат на това пренаписването 
на миналото с оглед на сталинисткия канон има огромно въздействие – от 
една страна, върху трансформацията на тази институция и нейните пред-
ставители (незабавно отделени от народа и неговите ценности) и, от друга 
страна, върху липсата на признание за приноса им в утвърждаването на 
модерната румънска нация.

Имайки предвид този идеологически контекст, залозите за промяна 
на датата стават съвсем очевидни – на символно равнище отбелязване-
то на независимостта на 10 май е непреодолимо свързано с монархията. 
всъщност честването на 10 май е свързано с три исторически събития: 
пристигането на княз карол в румъния (1866), провъзгласяването на не-

8  михай ролер (1908–1958) е отговорен за привеждането на румънската 
история в съответствие с марксистко-ленинската рамка през първото десетилетие на 
комунистическия режим. получил историческото си образование в москва, откъдето се 
завръща през 1944 г., той координира създаването на първия нов учебник по румънска 
история през 1947 г. през 1948 г. е номиниран за член на румънската академия и остава 
истински диктатор в румънската историография до 1958 г. 

9  alexandru Zub, „mituri istoriografice în românia ultimei jumătăţi de secol“ (“his-
toriographical myths in romania at the end of the century“; Историографските митове в 
румъния в края на века), in lucian Boia, ed., Miturile comunismului românesc (The myths of 
the Romanian Communism; Митовете на румънския комунизъм), II, editura universităţii 
din Bucureşti, 1997, p. 11.

10  lucian Boia, The scientific mythology…, p. 90
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зависимостта (1877), коронясването на карол за княз на румъния (1881). 
за комунистическите власти тези три момента изглеждат абсолютно не-
приемливи, тъй като новите приоритети предполагат проследяването на 
други традиции, принадлежащи към републиканството и класовата борба. 
за новите власти интерес представлява не само разрушаването на мина-
лите връзки, но и провъзгласяването на една нова социалистическа кул-
тура, в която историческите институции и ценности са трансформирани 
и представени по начин, който да подкрепя новия политически режим. 
този процес засяга връзката между история и политика11 – внесените от 
съветския съюз сложни дискурсивни практики, които дефинират принци-
пите на интерпретативната метаморфоза на някои изключителни моменти 
от нашата история, се превръщат в съществена част от вулгаризираните 
версии, написани от ролер. в духа на политическата догма новата ис-
тория обрисува по съвсем различен начин дати, години, движения, со-
циални структури, икономически еволюции, институции, лидери и дори 
обикновени хора. основополагащите митове на румънската политическа 
модернизация са изместени от нови пропагандистки конструкции, изгра-
дени така, че да дават възможност за четене на миналото в съответствие 
с политическите императиви, наложени от революционното настояще.

по време на комунизма колективната памет е изложена на въздейст-
вието на множество развити от държавни служители, възпоменатели и 
официални историци техники и инструменти за контрол, чиято обща цел 
е да заличат историческите връзки, да поддържат чувството на страх сред 
населението, да заплашват и налагат запор върху знанието, да поддържат 
в умовете на хората съзнанието за „висшите“ интереси на комунизма, 
налагайки чрез идеологията и дискурсивните практики едно изкривено 
възприятие на миналото. посредством контрол на информацията и мани-
пулация на паметта една съществена част от миналото, която дори и днес 
все още е в ръцете на възпоменателите, остава повлияна от индивидуал-
ната и колективна амнезия, резултат от политическото образование на 
следвоенния период.

11  от богатата библиография, посветена на връзката между история и политика 
в комунистическа румъния, вж. michael J. rura, Reinterpretation of History as a Method 
of Furthering Communism in Romania: A Study in Comparative Historiography, Washington 
D.C., 1961; Vlad georgescu, Politică şi istorie. Cazul comuniştilor români, 1944–1977 ( Poli-
tics and History. The case of the Romanian Communists , 1944–1977), Bucharest, 1991; Pavel 
Ţugui, Istoria şi limba română în vremea lui Gheorghiu-Dej (The History and Romanian 
Language during Gheorghiu-Dej), Bucharest, 1999. 
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Изследването на пътищата, по които индивидуалната и колективна-
та памет схваща (чрез специфични политически обусловени процеси и 
механизми) съществените моменти от миналото, се е превърнало в една 
от най-важните теми на историографията. през последните десетилетия 
можем да видим едно значително количествено, мултидисциплинарно и 
интердисциплинарно нарастване на интереса към връзката между исто-
рия и памет както в национален, така и в глобален план12.  

нещо повече, ако приемем, че такива места на паметта наистина съ-
ществуват в политическата история на франция (повторно събуждани за 
живот в моменти на криза), става възможно да мислим иначе немислими 
стъпки към нови перспективи, да проумеем менталности, колективни ре-
акции и механизми, чрез които националните истории биват политически 
обосновавани. през очите на свидетелите, историците и възпоменателите 
събитията от миналото получават значение и зримост, те могат да бъдат 
разбрани, възстановени и представени от една различна гледна точка. с 
оглед на дискурса всеки от тримата по-горе споменати обогатители на 
паметта действа на различно равнище. Свидетелят призовава спомените 
си, за да придаде смисъл на собственото си съществуване, за да изгради 
подходящата за социалния и културния живот идентичност и най-вече, за 
да отговори на политическите императиви на настоящето. следователно 
неговите спомени са важни поради силата на преживяването и не задъл-
жително поради реалността, която отразяват. Историкът, от друга стра-
на, иска да възстанови и анализира миналото, като основната му цел е да 
продуцира една надличностна истина; той не се интересува от спорове от-
носно уникалността на миналото, уникалност, породена от разнообразие-
то на нашите сетивни, културни и поколенчески възгледи за миналото. за 
разлика от свидетеля и историка, поради факта, че действа изключително 
в публичното пространство, възпоменателят държи да придаде на мина-
лото смисъл, който да въздейства върху структурирането на колективна-
та памет. той запомня и припомня, тъй като се интересува единствено от 
възпитаването на публиката в една истина, която служи на нейните цели.

12  вж. например теоретичните и емпиричните оценки, направени от тику кон-
стантин във връзка с взаимоотношенията между индивидуалната и колективната памет, 
както и релевантността им с историческата памет в: T. Constantin, „memoria socială: ca-
dru de definire şi modele de analiză“ (Social memory: defying frame and analyze models; 
Социалната памет: отказ от рамкиране и модели на анализ), Revista de Psihologie 
Socială (Social Psychological revue), no. 7, 2001, Polirom, Iasi, pp. 137–157; idem, „memo-
ria socială: paradigme teoretice şi date empirice“ (Social Memory: theoretical paradigms and 
empirical data; Социалната памет: теоретични парадигми и емпирични данни), Social 
Psychological revue, no. 10, 2002, pp. 20–36. 
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едно скорошно емпирично проучване установи, че най-важните съ-
бития за публичната историческа памет на румъния са онези дати, които 
имат обединителна стойност. такова събитие например е актът на обе-
динението от 1918 г., войната за независимостта – подобни моменти по-
лучават висок обществен статут. тику константин дава едно възможно 
обяснение на този феномен, като го свързва с начина, по който историог-
рафията се развива през последните 5 десетилетия13. 

Без да имаме претенциите да оценяваме цялата историография, пос-
ветена на събитията от 1877–78 г.14, можем да кажем, че от количествена 
гледна точка това е една от най-експлоатираните теми в румънската исто-
риография през изминалия половин век. 

публикувани са множество студии, документални сборници, специа-
лизирани библиографии и съвместни трудове, които неизменно подчерта-
ват значимостта на това събитие за конструирането на историческата па-
мет. Историческата продукция, посветена на държавната независимост, 
бележи своя връх през 1977 г., когато по план, начертан от стефан паску 
(1914–1998, известен румънски историк, ректор на университета Бабеш-
Боляй), са издадени не по-малко от 20 съвместни труда и 30 статии, свър-
зани с представянето на този исторически момент в съвременната преса. 
други 30 работи са посветени на събитията, подготвили независимостта, 
същият брой творби разработват сюжетите около военните сблъсъци, съ-
провождащи независимостта, а по-късно са издадени още 50 труда, които 
отразяват възприятието на тази дата в румънското национално съзнание; 
20 други разказват за историческите личности, въвлечени в процесите по 
провъзгласяване на независимостта, 50 студии и статии отбелязват го-
дишнината, а други 130 коментират как това събитие е илюстрирано в 
литературата и изкуството15. Целта на това мащабно историческо произ-
водство е не само да подчертае историческата значимост на събитието; 
наред с това то трябва да изтъкне и съвременната загриженост по продъл-
жаването на тази политика на независимост – политика, която придобива 
нови измерения в страна, управлявана от николае Чаушеску. 

13  Ticu Constantin, Social memory: theoretical paradigms… , pp. 31–33.
14  в края на 70-те години подобна оценка е направена от Ştefan Pascu etal., Inde-

pendenţa României – Bibliografie (The Independence of Romania – Bibliography; Незави-
симостта на Румъния – Библиография), Bucharest, 1979. в съдържанието са описани и 
тематично организирани 2621 заглавия от приблизително 10 000 установени от авторите 
на изданието текстове, публикувани през столетието, изминало от началото на описаните 
събития (с. XIV).

15  Ibidem, pp. XVI–XVII.
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голяма част от историческите произведения, написани в следвоен-
на румъния, са посветени именно на възпоменанието на събитията от 
1877–78  г. дори документалните издания от периода принадлежат към 
една ярко изразена тенденция на фокус върху възприемането на декла-
рацията, провъзгласяваща независимостта на румънската държава. това, 
което липсва от историческата картина обаче, е ролята на монархията и 
на княз карол. тази интерпретативна линия е подета през 1947 г., когато 
под редакторството на михай ролер16 се появява един уникален учебник 
по история, а след 6 май 1948 г. в контекста на официоза на румънската 
работническа партия (ррп) Скантея тази тенденция набира скорост. на 
8 май 1948 г. тя намира и своето официално признание с публикуването 
на декларацията на президиума на министерския съвет на народна репу-
блика румъния. в декларацията се уточнява, че „тъй като румънската не-
зависимост е провъзгласена на 9 май 1877 г., честването на това събитие 
вече няма да се отбелязва на 10-и, а на 9-и май. на 10 май почти всички 
държавни учреждения и предприятия ще работят“17. тази нова перспекти-
ва се разработва изключително интензивно в деветтомното документално 
издание, публикувано в периода 1952–56 г.18 в него липсват каквито и да 
било референции към ролята на монархията в борбите за независимост. 
съгласно новата интерпретация основната заслуга по провъзгласяването 
на независимостта се приписва на парламента, който поема една различ-
на линия на поведение и след питанията към и отговорите на михаил ко-
гълничану, министър на външните работи, на 9 май 1877 г. провъзгласява 
независимостта на румъния. 

тук накратко ще обобщим начините, по които тези събития са пред-
ставени в историческите трудове, публикувани след 1948 г. на 9-и/21-ви 
май 1877 г. в камарата на представителите н. флева отправя питане към 
правителството „дали всички сили са уведомени за прекъсването на връз-
ките с турция и съответно пълната независимост на румъния“19. в отго-

16  gheorghe I. georgescu, Dumitru Tudor, Vasile mâciu, mihai roller (отговорен 
редактор), Manual unic pentru clasa a 8-a secundară (Unique Manual for the 8th Secondary 
Grade; Уникално ръководство за 8-и клас на средното училище), Bucharest, State Publi-
shing house, 1947, с. 504.

17  Scânteia, 3rd series, year XVII, no. 1114, 8th may 1948, p. 1.
18 Documente cu privire la Răsboiul pentru Independenţă (Documents regarding the 

War of Independence; документи във връзка с войната за независимост), 9 vol., Bucharest, 
1952–1956. 

19 Independenţa României. Documente, vol II, partea a II-a, Corespondenţa diplo-
matică străină (Romania’s Independence. Documents, vol. II, 2nd part, Diplomatic Forei-
gn Correspondencе; Независимостта на Румъния. Документи, том 2, втора част, 
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вора си министърът на външните работи михаил когълничану твърди: 
„затова, уважаеми депутати, нямам никакви съмнения, когато твърдя пред 
националното представителство, че сме свободна и независима нация“20. 
в резултат на твърденията на когълничану парламентът гласува реше-
ние, което обявява румъния за независима държава. в интерпретацията, 
дадена от новите политически власти след 1948 г., отговорът на депутат-
ското питане и гласуваното в резултат на това решение се приравняват на 
прокламация, която има и съответните юридически последици във връзка 
с обявяването на война на турция и последвалата независимост на ру-
мънската държава. 

румънската историография настоява на тази интерпретация: де-
кларацията и провъзгласяването на независимостта не са само отговор 
на депутатско питане и гласувано от парламента решение, а официал-
но постановление. постановление, което бива тържествено издадено от 
легитимните правителствени власти в съответствие с конституцията от 
1866 г., одобрено от парламента, признато от държавния глава и опове-
стено от държавен вестник – съобщено по подобаващ начин на общест-
веното мнение и заинтересованите страни и, изключително важно, пуб-
лично отбелязано по начин, съответстващ на политическата значимост 
на събитието. нещо повече, отвъд юридическите аспекти и евентуалните 
семантични двусмислия21 декларацията придобива много по-голяма сила, 
тъй като се асоциира и с други исторически моменти. в тази посока на 
мисли ни води (направената от румънската политическа класа) връзка 
между честването на независимостта и празненствата по пристигането на 
чуждия принц – събитие, с което румъния придобива нова роля на евро-
пейската политическа сцена. оттук произтича и обяснението на отбеляз-
ването на деня на националната независимост на 10 май – в румънското 
съзнание от онзи период датата на парламентарно гласуваното решение 
се зарежда символично и от народната воля, провъзгласяваща румъния за 
държава, независима от османската империя.

Дипломатическа кореспонденция с чужбина), The edition of romanian Socialist repu-
blic, Bucharest, 1977, pp. 3–4. 

20  apud gheorghe I. Stoean, Ion gheorghe Pană, Epopea Independenţei României 
1877–1878 (The Romanian Independence Saga; Румънската сага по независимостта), 
1877–1878, Dacia edition, Cluj-Napoca, 1977, p. 160.

21  Издаването на прокламация предполага съществуването на някаква тържестве-
на рамка и осъществяване на публичен речеви акт от официален представител, натоварен 
за тази цел със специална роля. единствено такова официално формално оповестяване би 
имало юридическа сила и политическа стойност.
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Избраните стенограми от парламентарни заседания, цитирани в доку-
ментите и историографските писания след 1948 г., се опитват да докажат 
съществуването на прокламация, издадена от името на правителството и 
одобрена от парламента. това, което може да се види в стенограмите, е 
типичната усложнена парламентарна практика, характерна за политиче-
ските дебати, но не и официално събрание, от което се очаква да произ-
несе прокламация. твърденията на министъра на външните работи, кои-
то се превръщат във фундамент на гласуваното от парламента решение, 
потвърждават обявената война на турция, но наред с това и подчертават 
необходимостта парламентарното решение да бъде де юре потвърдено от 
европейските сили. ако разгледаме целия отговор, който михаил когъл-
ничану дава на депутатското питане от 9 май 1877 г., ще видим подобна 
тенденция: „при назряващото положение, с разпада на връзките ни, какво 
сме ние? ние сме една независими, суверенна нация. премахнахме загни-
лото господство. дали обаче, господа, усърдният ни труд ще спре дотук? 
тук ли ще приключи нашата мисия?“22. той продължава, подчертавайки 
връзките, които до този момент сме имали с турция: „…не изпитвам ни 
най-малко колебание и страх да оповестя пред националното представи-
телство, че сме свободна и независима нация. тук обаче, господа, започ-
ват нашите затруднения, защото в новите условия на самоопределение 
и независимост ни е необходимо едно много по-решително и абсолютно 
определение. И то трябва да бъде прието от европа“23. с твърденията си 
външният министър се ангажира да „…направя всичко, което е по сили-
те ми, така щото нашият статут на независима и суверенна държава да 
бъде признат от европа“. в отговор народният представител н. флева 
прави предложение парламентът да гласува решение, с което „камарата 
на представителите, бидейки удовлетворена от обяснението на правител-
ството относно предприетите стъпки, последвали гласуването от 29 април 
миналата година, да започне решителни действия относно нестабилното 
положение между румъния и турция, да прекъсне връзките си с осман-
ската империя, в резултат на което абсолютната независимост на румъ-
ния да получи своето официално признание“24. със 79 гласа „за“ и двама 
въздържали се предложението е прието от камарата на представителите. 
още същия ден сенатът гласува подобно решение, което гласи: „в ре-

22  „Stenograma dezbaterii din adunarea Deputaţilor din 9 mai 1877“ (стенограми от 
пленарно заседание от 9-и май 1877, Debating minutes of the Deputies meeting from may 
9th 1877), The Official gazette of romania, no. 118, may 27th/June 8th, 1877, pp. 3449– 3456.

23  Ibidem.
24  Ibidem, p. 3454.
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зултат на обясненията, дадени от министъра на външните работи относ-
но предложението, гласувано от сената на 30 април. вземайки предвид 
позицията на румъния по отношение на османската империя, сенатът 
смята, че румънската държава е независима, и приканва правителството 
да работи в посока признаване и гарантиране на независимостта на ру-
мъния от великите европейски сили, тъй като през всичките тези години 
тяхната справедливост и подкрепа е допринасяла за развитието на нашата 
страна“25.

тези две решения на парламента  – основната институция на ру-
мънската конституционна демокрация  – бележат провъзгласяването на 
независимостта от османската империя. това се превръща в историче-
ски факт, утвърден и регистриран от румънската историография до май 
1948 г.26, и именно този факт навлиза в народната памет27. това, което се 
променя в отбелязването на тези събития след 1948 г., е честването на 
втория ден – 10 май 1948 г. в контекста на традиционните празненства, 
посветени на 11-ата годишнина от пристигането на чуждия принц в ру-
мъния, всички държавни власти от президиума на министерски съвет 
и председателите на двете камари на парламента до военния министър, 
председателя на висшия съдебен съвет, председателя на сметната пала-
та и висшите представители на молдовската църква отправят своите об-
ръщения към княз карол. всички те подчертават важността на приетите 
предложения, засягащи декларацията на независимостта от османската 
империя, и поставят акцент върху необходимостта от продължаване на 
политическите и военните усилия за извеждането на това дело до успе-

25  The Official gazette of romania (държавен вестник на румъния), no. 132, June 
12th/24th 1877, pp. 3797–3800.

26  Интерес представлява фактът, че в една от статиите, изследващи промените в 
датата на независимостта, внесени от официоза Scânteia на румънската работническа 
партия, се твърди, че историографията съвсем правилно е записала 9 май като ден на де-
кларацията на независимостта, приета от румънския парламент (тук се цитират работите 
на титу майореску Istoria contemporană a României (Romania’s Contemporary History, 
История на съвременна Румъния), с. 123, и николае Йорга, Istoria Românilor (The His-
tory of Romanian; История на румънците), vol. X, p. 187). вж. Scânteia, 3rd Series, year 
XVII, no. 1113, 7th may 1948, p. 1. 

27  това може да се види в тома, посветен на 30-годишнината от възкачването на 
княз карол. на 9-и/21-ви май 1877 г. „камарата на представителите, последвана от се-
ната, приемат предложение да оповестят независимостта на румъния“. вж. 1866–1896. 
Treizeci de ani de domnie ai Regelui Carol I. Cuvântări şi Acte (1866–1896, Thirty years of 
King Carol I Reign. Speeches and Acts, 1st Volume, 1866–1880; Тридесет години от царува-
нето на принц Карол I), Bucharest, 1897, с. 411.
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шен край и пълното признание на независимостта от европейските сили28. 
тези обръщения намират своя достоен отговор от страна на княз карол 
и се прибавят към парламентарните решения, обявяващи независимостта, 
тъй като те се превръщат в съществена част от прокламацията на дър-
жавната независимост29. въпреки че румъния е в положение на война, 
на 10 май 1877 г. в Букурещ се организират тържества. те бързо придо-
биват официална форма и, съгласно протокола, се провеждат с дейното 
участие на националния театър в присъствието на княжеското семейство, 
представители на държавната власт и великия княз на русия николай. 
множеството публични манифестации, посветени на независимостта, за-
вършват с факелно шествие до статуята на михай витязул [михаил сме-
лия]  – символа на националното обединение30. през следващите седем 
десетилетия в румънската историография не се пораждат никакви дебати 
относно датата на честване на независимостта. тя се отбелязва на 10 май. 
актът на абдикация на княз михаил I на 30 декември 1947 г. и провъзгла-
сяването на румъния за народна република дават повод за начало на пуб-
личен дебат относно независимостта, дебат, тясно свързан с кампания по 
демонизиране на монархическата институция и нейните представители. 
от пролетта на 1948 г. следите на тази кампания могат да се прочетат на-
всякъде във вестниците и лозунгите от манифестациите. така представи-
телите на династията хохенцолерн-сигмаринген в румъния се превръщат 
в предатели на народните и национални интереси, потисници на работ-
ническата класа, плячкосници на националното богатство, прислужници 
на капиталистическите интереси, водачи на погромите срещу селяните от 
1907 г.31 всички тези исторически линии се преплитат една в друга, за да 
очертаят по нов начин рамките на румънската история и важните моменти 
в нея. старите институции и национални исторически традиции, дните, 
бележещи важни моменти в историческата памет, постепенно започват 

28  вж. текстовете на тези речи в 1866–1896, Thirty years of the King Carol’s reign. 
Speeches and Acts, Volume I, 1866–1880, pp. 412–425.

29  текстът на прокламацията е публикуван в някои вестници от този период – „La 
proclamation de l’independance de la Roumanie“, Journal de Bucharest, 8, no. 688, 27 may 
1877, pp. 1–3. вж. също România. Acte privitoare la proclamarea independenţei şi a regatului 
(Romania. Acts regarding the proclamation of independence and of the Reign) , Bucharest, 1882. 

30  Beatrice marinescu, Şerban rădulescu-Zoner, „Capitala“, Magazin istoric ( The Ca-
pital, Historical Magazinе; Столицата, историческо списаниe), XI, no. 5, may 1977, p. 35.

31  тези названия са взети от статия на силвио Брукан, публикувана в Scânteia 
(no. 1129, may 26th 1948, p.1) със заглавие „Богатствата, ограбени от хохенцолерните, 
обратно към онези, на които принадлежат: нацията“. подобни названия характеризират 
цялата негативна кампания. 
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да губят смисъла си. тяхното място се заема от нови елементи, чиято 
цел е да пренаредят по различен начин румънската история. тази част от 
кампанията е мащабна и добре организирана. конструирането на новите 
места на публичната памет има празничен характер, тъй като новите ин-
ституции и символи на режима трябва не само да отбелязват разрушава-
нето на старите нрави и традиции, но и да освещават новото32. 

през април 1948  г. в румъния се открива великото народно съ-
брание и дебатите по приемане на новата конституция. по този повод в 
статия, публикувана в Скантея, журналистът хоря обедяну описва как 
старата сграда на парламента започва да се променя. в текст със загла-
вие „министерството на националната отбрана се подготвя да посрещне 
депутатите“ журналистът обрисува мястото, където ще се сътвори новата 
комунистическа конституция. става ясно, че в ремонтираната и пребоя-
дисана сграда „… старите духове изчезват … изчезват и опушените рамки 
на портрети на политици и врагове на народа, които илюстрират епохи 
на дива експлоатация и преследване“. те ще бъдат заместени от изобра-
жения на хоря, клошка, кришан33 и други мъченици и герои, паднали в 
борбите за освобождение34.

в този контекст през май 1948 г. идва и голямото откритие на кому-
нистическите власти, че „9 май, един велик ден за румънската национал-
на история, денят на независимостта, денят, в който борецът за прогрес 
михаил когълничану изразява народната воля и обявява от трибуната на 
камарата на представителите независимостта на румъния, е прикриван и 
държан в тайна в официалните документи от онази епоха, този ден скрит 
е от нацията и е заменен с 10 май“35. това откритие бива интегрирано в 
общата тенденция към промени в националната история. как може да се 

32  важно е да се отбележи, че официалните комунистически власти преоткриват 
една цяла поредица от важни исторически събития, давайки им класова интерпретация. 
така националната история се трансформира по линията на социалните сблъсъци. край-
ъгълните камъни на тези социални сблъсъци са георге дожа, хоря, клошча, крисан, 
тудор владимиреску, част от революционерите от 1948 г., закланите селяни през 1907 г., 
убитите железопътни работници и миньори в бунтовете от 1931–32 г. тези крайъгълни 
камъни се превръщат в тематични линии на музея за истинска история на румънската 
нация, организиран в „културния институт николае Балческу“ (бившия дом на семей-
ство Братиану в Букурещ) през юли 1948  г. вж. Scânteia Newspaper, 3rd Series, Year 
XVII, no. 1162, July 5th, 1948, p. 1 and no. 1163, July 6th, 1948, p. 3.

33  лидерите на селското въстание в трансилвания от края на хVIII в.
34 Scânteia, 3rd series, year XVII, no. 1092, 7th april 1948, p. 1.
35  „9th may – the real celebration of independence; Истинското честване на незави-

симостта“, Scânteia, 3rd series, year XVII, no. 1113, 7th may 1948, p. 1.
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обясни прикриването на тези исторически факти? официозът Скантея 
обяснява: „посредством груба историческа фалшификация бившите уп-
равляващи класи искат завинаги да обвържат борбата за независимост на 
румънската нация с монархическата институция, като по този начин дър-
жат да подчертаят, че едното не може да съществува без другото. гнус-
но експлоатирайки любовта на нацията към независимостта и народното 
преклонение пред най-скъпите национални традиции, те се опитват да за-
силят позициите на монархията в румъния. ето защо избират 10 май за 
ден, отбелязващ едновременно румънската държавна независимост и мо-
нархическата династия“36. в поредица от остри изказвания, насочени към 
старите институции, тази ‘конспирация’ е разобличена чрез твърдението, 
че „земевладелско-буржоазният режим търси начин да обвърже чества-
нето на независимостта с най-реакционната институция и така предава 
нацията, изпречвайки на пътя на демократичните ѝ стремления най-ужас-
ната спънка, монархията“37. 

на 9 май 1948 г. новата линия в интерпретацията на независимостта 
на румъния продължава в поредна статия на Скантея. тук се разсъждава 
върху съвпадението между декларацията за независимостта на румъния 
и победата над фашистка германия. статията красноречиво е озаглавена 
„девети май 1877, девети май 1945“ и обсъжда политическите залози, 
преповтарящи се в разгръщането на историческия разум и сливащи мина-
ло и настояще в обща революционна динамика. в увода си статията твър-
ди, че „с алчността си, бившите ръководни класи не се поколебават да мо-
нополизират дори и най-великите национални традиции, да ги обвържат 
с най-реакционните институции и да фалшифицират съдържанието им, 
опитвайки се да прикрият истинската си същност“38. 

за да постигнат целите си, „олигархическите партии, верните агенти 
на империализма, се опитват да извлекат полза от събитията от 23 август 
1944 г. и цялостно да фалшифицират демократичните и свободолюбиви 
усилия на народа, те искат да го подложат на ново робство“. статията 
привежда като примери експроприацията на симион Барнуциу39 при 
полетата на освобождението и мистификациите относно тудор влади-

36  Ibidem, pp. 1, 5.
37  Ibidem, p. 5.
38  Scânteia, 3rd Series, year XVII, no. 1115, 9th may 1948, p. 1. 
39  симион Барнуциу (1808–1864) е теолог, професор по история и право в Блаж и 

яш. един от участниците в революцията в трансилвания от 1848 г.
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миреску40, хоря, клошка и кришан. Целта е не само да се разобличат 
лъжите на политиците и историците на стария режим, лъжи, които са об-
граждали румънската нация, но и да се постави акцент върху факта, че 
„тънката червена нишка на румънската борба за свобода и национална 
независимост“ винаги е преминавала през ръководната сила на Съвет-
ския съюз41.

пак Скантея съобщава, че „на 8 май 1948 г. от 19,30 часа в атене-
ума фронтът за народна демокрация организира честване на деня на не-
зависимостта и деня на победата“ – една чудесна възможност за г-н емил 
Боднараш42 да разясни пред президиума на рнр и всички членове на пра-
вителството военната и политическа значимост на тази дата43. на 10 май 
1948 г. речта на Боднараш е публикувана на първа и пета страница на 
Скантея. още със самото си заглавие тя очертава историческата предо-
пределеност на датата на румънската национална независимост: „делото, 
започнато на 9 май 1877 г., намери своя завършек на 9 май 1945 г.“44. в 
основната си част – след идеологизирано и кратко описание на събитията 
от май 1877 г. и изобличение на „най-агресивния агент на чуждите сили 
в румъния“ карол/карл хохенцолерн – речта продължава с избрани ци-
тати от думите на когълничану и откъси от решението на камарата на 
представителите. Изводът, до който се достига, е, че „след като най-сетне 
благодарение на общата саможертва на руските и румънските войници 
войната приключва, чудовищната буржоазно-земевладелческа коалиция, 
оглавявана от германските слуги, завзема своята проядена власт, за да 
изличи от официалните документи 9 май, заменяйки го с 10 май – деня на 
първото велико предателство. най-важното за старите управляващи е в 
румънското национално съзнание идеята за националната независимост 
да не се свързва с нищо друго, освен с налагането в тази държава на ръ-
ководната роля на един лидер, чиято задача всъщност е да пази капита-
листическите интереси на западните велики сили“45. съвсем естествено, 
Боднараш посвещава голяма част от своята реч на анализ на събитията 
от 9 май 1945 г., когато победата над нацистка германия освобождава ру-

40  тудор владимиреску (1780–1821) е водач на влашкото въстанието от 1821 г. 
срещу фанариотите.

41  Scânteia, 3rd Series, year XVII, no. 1115, 9th may 1948, p. 1.
42  емил Боднараш (1904–1976) е един от лидерите на румънската комунистическа 

партия. от 1944 г. е член на ркп, в периода 1944–1976 г. заема различни политически 
постове. през 1948 г. е министър на отбраната.

43  Ibidem.
44  Scânteia, 3rd Series, year XVII, no. 1116, 10th may 1948.
45  Ibidem.
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мънската нация от теглото на ‘империалистическото иго“. в същия брой 
журналистът нестор Игнат публикува студия, която изследва сходствата 
в двете събития по отношение на великия съсед от изток, който безко-
ристно помага на румъния както при независимостта ѝ, така и при осво-
бождението ѝ46.

краткият анализ на тези статии ни дава възможност да разпознаем 
значимостта на залозите, въвлечени в идеологическите метаморфози на 
тази дата, която след 1948 г. трябва да се превърне в неделима част от 
пантеона на свещените национални тържества. поглеждайки през нея, 
можем да видим как на символно равнище миналото се трансформира 
така, че да съответства на нуждите на настоящето. по подобие на други 
места, където ссср налага своето влияние, ритуалите на публично учас-
тие и изграждането на новата политическа култура в румъния налагат 
един нов прочит на миналото, съответстващ на настоящите стратегически 
и геополитически императиви. тази ситуация ни напомня и за паралелите 
в начина, по който Изтокът и западът отбелязват победата над нацист-
ка германия. макар победата над нацистка германия да е станала сино-
ним за края на втората световна война, този извод всъщност не може да 
се приеме еднозначно и все още подлежи на много коментари и дебати, 
тъй като войната срещу япония в тихия океан продължава до септември 
1945 г. съответно, интерпретациите и заключенията по отношение края 
на военните действия зависят много от гледната точка, позицията и гео-
графското местоположение на разказващия, бил той исторически свиде-
тел или възпоменател.

западноевропейските нации отбелязват края на войната на 8 май. 
Историческата мотивация за това решение е ясна – това е денят, когато 
след разпращането на заповедта на карл дьониц из всички бойни полета 
германия подписва безусловен акт на капитулация (в реймс, франция – 
подписан от фелдмаршал Йодл, адмирал фриденбург и генерал оксени-
ус, в Берлин, в щабквартирата на съветската армия – подписан от фел-
дмаршал кайтел, генерал щумпф и адмирал фриденбург). съответно, 
когато в 23,00 ч победата над германия е публично оповестена, войната 
приключва. И макар на повечето бойни полета сраженията наистина да 
приключват, на някои места те все пак продължават поради липсата на 
комуникация или поради съпротива срещу заповедта на дьониц. затова 
на изток – в Чехословакия, австрия и югославия, операцията продъл-
жава още няколко дни, докато в германия, или поне в Берлин, на 9 май 

46  aut. cit., „National independence has become reality; националната независимост 
става реалност“, Scânteia, 3rd Series, year XVII, no. 1116, 10th may 1948, pp. 1, 6. 
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1945 г. е подписана пълната капитулация. Именно това е и датата, която 
символизира края на войната за държавите от източната част на европей-
ския континент. това е денят, който увековечава момента на издигането 
на знамето на ссср върху сградата на райхстага. 

ето защо както официално, така и символно победителите от войната 
отбелязват две различни дати на разгром над германия – 8-и и 9-и май. И 
до днес възпоменанието на събитията от 1945 г. става и на 8-и, и на 9-и. 
тази привидна историческа аномалия се дължи не само на условността на 
официалното време (за москва подписването на капитулацията на герма-
ния се случва след полунощ, т.е. на 9 май), причините са и политически. 
възприетите от победителите различни следвоенни роли, както и идеоло-
гически детерминираната и затвърдена чрез пропагандата трансформа-
ция на ‘горещата’ война в студена налагат оформянето на две паралелни 
визии за историческите процеси не само след края на войната, но и по 
отношение на началото и развитието ѝ. тези разлики могат да се почувст-
ват и в различната символна натовареност на честването на 9 май. за за-
падните общества това е денят на декларацията Шуман, ден, който бележи 
създаването на европейската общност. за източните държави това е ден, 
възпоменаващ освободителната роля на съветската армия. това, което и 
двете страни в този спор забравят, е, че загубилите войната отбелязват 
различни дати на капитулация, както и че имат различна памет за края на 
този конфликт.

промяната в деня на честване на румънската независимост, така как-
то беше дискутирана и изложена тук, може да се превърне в красноречив 
пример за това, как миналото може да стане непредвидимо под напора на 
неотменните необходимости на настоящето.

Превод от английски Надежда Гълъбова
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Конструиране на комунистическата 
генеалогия: 
изграждане на образа на героя в ГДР 

БарБара Кьончьол

през 1934 г. е присъдена за първи път почетната титла „герой на съвет-
ския съюз“, а година по-късно се появява и титлата „герой на социалис-
тическия труд“. Идеята за героя и героичните дела присъства непрекъс-
нато в обществения живот на ссср и сателитите му. фигурата на героя 
играе съществена роля в политическата култура на социалистическите 
държави.

подобно на останалите комунистически партии в източния блок, 
германската единна социалистическа партия (гесп) поставя огромен 
акцент върху възпоменанието на определени партийни герои и бащи-ос-
нователи. тези героични фигури на социалисти са не само изключителни 
индивиди, които трябва да се възпоменават заради техните дела и само-
жертви, те изобразяват и един колективен принцип: олицетворяват пар-
тията и нейните идеали, визии и битки. Благодарение на този двоен код, 
вписан в социалистическите герои – представянето както на индивидуал-
ното, така и на колективното, – в центъра на тези наративи партията се 
издига като колективен герой. така при отдаването на почит на подобни 
фигури биват сакрализирани не толкова самите те, колкото партията. гер-
манската единна социалистическа партия създава цял пантеон от герои и 
мъченици. почитани са не само ленин и, поне за известно време, сталин. 
тук са включени и германски комунисти, които в очите на гесп изигра-
ват съществена роля в историята на партията. в тази йерархия специално 
място е отредено на онези герои мъченици, които отдават живота си в 
революционните борби на партията. Централни фигури в това отношение 
са основателите на германската комунистическа партия роза люксембург 
(1871–1919) и карл либкнехт (1871–1919), убити през януари 1919  г., 
както и лидерът на комунистическата партия през последните години на 
ваймарската република ернст телман, изпратен в затвора от национал-
социалистите и убит в концентрационния лагер Бухенвалд през 1944 г. те 
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са бащите и майката – основатели на партията. в случая с телман  става 
въпрос и за герой на антифашистката съпротива.

настоящият текст обсъжда ролята, която социалистическите герои 
изиграват в стремленията на гесп да конструира социалистическа идео-
логия, представяща партията като единствената сила, която може да осъ-
ществи завета на героичните дела. през 50-те и 60-те години на хх в. 
образът на карл либкнехт се превръща в особено интересен пример за 
такава почитана героична фигура. Чрез възпоменанията на неговите дела 
ръководството на гесп се опитва да слее партийната генеалогия с нацио-
налния наратив. Именно затова фокусът на статията е върху него.

„класическите“ героични фигури персонифицират не само определен 
набор от ценности, техните дела са и пример за идните поколения1. раз-
казите за героизъм и саможертва би трябвало да вдъхновят останалите2. 
героят служи за ролеви модел. върховното героично дело е саможертва-
та на живота в името на останалите или в името на определена кауза. през 
хIх и хх в. почитта към национални герои, като например велики военни 
или политически лидери, е широко разпространена из цяла европа. след 
октомврийската революция болшевиките се опитват да заменят героите 
на стария режим с нови. това обаче далеч не е проста подмяна на едни ин-
дивиди с други; по-скоро парадигмата на националния наратив трябва да 
бъде изместена от еманципиращата марксистка визия за историята, визия, 
центрирана около борбите на работническата класа3. поради тази причи-
на към класическата типология на героите в съветския съюз се прибавя 
нов аспект: сега вече всеки би могъл да бъде герой. с почит могат да бъ-
дат удостоявани не само ‘класически’ героични фигури като политически 
и военни герои, но и герои от нов вид – ‘героите на труда’4. съветският 
работник се превръща в символ на новия човек и сред болшевиките се 

1  Seeßlen, georg: «held», in: langenbucher, Wolfgang r./rytlewski, ralf/Weyergraf, 
Bernd: Handbuch zur deutsch-deutschen Wirklichkeit. Bundesrepublik Deutschland/Deutsche 
Demokratische Republik im Kulturvergleich, Stuttgart: metzler 1988, S. 258–260, S. 258.

2  Naumann, michael: Strukturwandel des Heroismus: Vom sakralen zum revolutio-
nären Heldentum, Königstein/Ts.: athenäum 1984, p. 42.

3  Jarausch, Konrad hugo/geyer, michael: Shattered past: reconstructing German 
histories, Princeton: Princeton university Press 2002, p. 61.

4  lane, Christel: The Rites of Rulers. Ritual in Industrial Society – The Soviet Case, 
Cambridge: Cambridge university Press 1981, p. 208, and Satjukow, Silke/gries, rainer: «Zur 
Konstruktion des „sozialistischen helden“. geschichte und Bedeutung», in: Satjukow, Silke/
gries, rainer (ed.): Sozialistische Helden. Eine Kulturgeschichte von Propagandafiguren in 
Osteuropa und der DDR, Berlin 2002: links Verlag, p. 15–34.
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настанява общото очакване революцията да изведе на преден план едно 
ново общество, в което всеки би могъл да бъде герой5.

марксисткото определение описва героя като „индивид или класа, 
които безкористно действат в съответствие с обективните закони за об-
щественото развитие и обществения прогрес“6. съгласно тази интерпре-
тация герой може да бъде не само отделен индивид, но и цял колектив. 
ако следваме дефиницията, става ясно, че героизмът произтича от необ-
ходимостта в името на прогреса да се разреши противоречивият характер 
на общественото развитие. тъй като по определение обаче в социалисти-
ческите общества не съществуват никакви антагонистични противоречия, 
героичните дела тук могат единствено да подпомагат постепенния пре-
ход към комунистическо общество7. въпреки всичко тази цел не е лесно 
достижима. формирането на новото общество ще бъде осъществено само 
след дълга и трудна борба. ръководната роля на партията се изразява в 
това, че тя притежава правилните инструменти, за да води масите към 
този идеал8. авангардът, воден от своето дълбоко познание на идеоло-
гията, усвоява законите на историята. ето защо именно партията поема 
героичната роля. ръководната сила на партията, ‘организацията-герой’9, 
води работническата класа в революционната борба. така героите-мъче-
ници и бащите-основатели остават по-важни от новия вид всекидневен ге-
рой. техните дела и саможертви разказват историята за произхода и ‘ста-
ването’ на комунистическото общество. тези герои въплъщават партий-
ната история и телос. социалистическите герои-мъченици (за разлика от 
християнските мъченици те са героични воини, а не пасивни жертви) ви-
наги представят едновременно индивидуалното и колективното. от една 

5  Küenzelen, gottfried: Der Neue Mensch. Eine Untersuchung zur säkularen 
Religionsgeschichte der Moderne, Frankfurt a. m.: Suhrkamp 1997, p. 149, und Satjukow/
gries, «Zur Konstruktion», p. 15 und Sheila Fitzpatrick, Everyday Stalinism: ordinary 
life in extraordinary times: Soviet Russia in the 1930s, Oxford : Oxford university Press 
2000, p. 71.

6  Sushkov 1969, p. 10ff цитиран  в lane, The Rites, p. 206.
7  lane, The Rites, p. 206.
8  meuschel, Sigrid/Könczöl, Barbara: »Sacralization of Politics in the gDr«, in: 

Telos, vol. 136, 2006, p. 26–58.
9  Breuer, Stefan: Bürokratie und Charisma : zur politischen Soziologie Max We-

bers, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1994, S. 108; сравни също martin 
Sabrow и Klaus georg riegel: riegel, Klaus georg, Marxism-Leninism as a Political Re-
ligion, в: Totalitarian Movements and Political Religions, vol. 6, no. 1, 2005, p. 97–126, p. 
104, и доклада на martin Sabrow, «Charisma des Kom munis mus», на конференцията 
«herrschaft und Charisma. Zum Wandel des Poli tischen im 20. Jahr hundert», Potsdam 
04.05.2006–06.05.2006.
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страна, те се почитат като ролеви модели за бъдещите поколения, от друга 
обаче, са въплъщение на колективния принцип: революционната борба на 
партията. Историята на техните саможертви е секуларизирана версия на 
обещанието за изкупление при окончателната победа на партията. така 
публикуваното в един всекидневник стихотворение, посветено на ернст 
телман, заявява: „дори и врагът да го е отнел от нас/неговият дух не може 
да бъде убит/той надделява над тъмата/ и знае, че ще дойде ден, когато 
в бурята ще бъдем заедно“10. по подобен начин често използваният от 
карл либкнехт израз „въпреки всичко“ не е свидетелство за инатливо 
упорство, а изкупително обещание за бъдещата победа на революцията. 
през 50-те и 60-те  години карл либкнехт е един от най-важните герои-
мъченици на партията. по време на първата световна война той е част 
от лявото радикално крило на германската социалдемократическа партия. 
през декември 1918 г. заедно с роза люксембург и други сподвижници 
основава германската комунистическа партия (гкп). само две седмици 
по-късно, на 15 януари 1919 г., той и роза люксембург са арестувани и 
убити от войниците на свободните корпуси. така младата германска ко-
мунистическа партия се сдобива със своите първи мъченици. след края 
на втората световна война гесп продължава междувоенната комунис-
тическа традиция на ежегоден поход до гробището, където са погребани 
роза люксембург и карл либкнехт. той се превръща във важен партиен 
ритуал. люксембург и либкнехт окончателно се налагат като две ключо-
ви фигури на основоположници мъченици за делото на партията. затова 
не е учудващо, че при преучредяването си след края на втората световна 
война в обръщение от 11 юни 1945 г. до германското население комунис-
тическата партия декларира:

„тя (гкп) винаги е пазила знамето на карл либкнехт, роза люксем-
бург, ернст телман и джони Шер неопетнено. ние, комунистите, можем 
с гордост да погледнем назад към тази борба, в която паднаха нашите най-
добри и истински другари“11. комунистите се представят като политиче-
ската сила, която е останала вярна на духа на тези мъченици и е успяла 
да остане неопетнена от нацисткото наследство. всъщност именно  гер-

10  Tägliche rundschau, 15.04.1951, цитирано във: Flierl, Thomas: „Thälmann und 
Thälmann vor allem. ein Nationaldenkmal für die haupt stadt der DDr, Berlin“, in: Feist, 
günter/gillen, eckhardt/Vierneisel, Beatrice (hg.): Kunst dokumentation. SBZ/DDR 1945–
1990, Aufsätze. Berichte. Materialien, Köln: Dumont 1996, p. 358–385, p. 359.

11  обръщение на Централния комитет на гкп от 11 юни 1945  г., в: erler, 
Peter/Wilke, manfred (ed.): ›Nach Hitler kommen wir‹. Dokumente zur Programma tik der 
Moskauer KPD-Führung für Nachkriegsdeutschland, Berlin: akademie Verlag 1994, p. 397.
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манските комунисти са тези, които водят кървава съпротивителна борба 
срещу нацисткия режим. съответно и гкп е единствената изцяло антифа-
шистка партия, която може да ръководи антифашистко-демократичната, а 
по-късно и социалистическа трансформация на германия. антифашизмът 
се превръща в основополагащ мит на гдр: основаването на гдр е пряк 
резултат от антифашистката борба под ръководството на германските ко-
мунисти12. паралелно с това обаче антифашистката борба се инкорпорира 
и в генеалогията на битките на германската левица като цяло. тези битки 
са част от прогресистката изкупителна интерпретация на историята, коя-
то най-накрая ще отведе до комунистическото спасение. Индивидуалните 
битки на мъчениците на партията се интерпретират като част от героич-
ната борба на работническото движение. гесп увековечава тази генеа-
логия с един от основните си партийни паметници в Берлин. на 14 януари 
1951 г. в гробището, където през 1919 г. са погребани роза люксембург 
и карл либкнехт, се открива мемориал „gedenkstätte der Sozialisten“ (ме-
мориал на социалистите). на церемонията по откриването президентът на 
гдр вилхелм пик обявява този мемориал за „свято място за цялата гер-
манска работническа класа и за Берлин“13. Центърът на мемориала е отбе-
лязан с голям порфирен блок с надпис „Die Toten mahnen uns“ (мъртвите 
ни завещават). около този блок са събрани не само символичните гробове 
на люксембург и либкнехт14, но също и на такива бащи-основатели на 
партията като ернст телман, франц меринг, рудолф Брайтшайт, джон 
Шер, вилхелм зилт и франц кюнстлер. по-късно до тези мъченици са 
погребани важни политици от гесп: вилхелм пик (1876–1960) – прези-
дент на гдр, председателят на министерски съвет на гдр ото гротевол 
(1894–1964) и партийният лидер валтер Улбрихт (1893–1964). така ръ-
ководството на гесп представя една генеалогия, от която самото то е 

12  повече за антифашизма вж. Nothnagle, alan l.: Building the East German Myth. 
Historical Mythology and Youth Propaganda in the German Democratic Republic, 1945–
1989, ann arbor: university of michigan Press 1999, p. 93ff; Jeffrey herf: Divided memory: 
the Nazi past in the two Germanys, Cambridge mass.: harvard university Press 1997 and 
mary Fulbrook: German national identity after the Holocaust, Cambridge: Polity Press 1999.

13  Wilhelm Pieck, „Ihr Vermächtnis. Für den Frieden kämpfen. rede zur einweihung 
des ehrenmals der sozialistischen Kämpfer in Berlin Friedrichsfelde“, in: Voßke, heinz: 
Geschichte der Ge denkstätte der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde, Berlin: Dietz 1982, p. 
165–171, p. 165

14  реалните гробове на либкнехт и люксембург са разрушени от нацистите. гесп 
полага усилия да намери тленните останки на тези мъченици, но всички опити са напраз-
ни. намерени са само части от ковчега на либкнехт. основен партиен архив и федерален 
архив на масовите организации (SaPmO-Barch) NY 4036/611, с. 74.
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съществена част. в този мемориал обаче не се погребват единствено клю-
чови фигури от пантеона на гесп. гробове се полагат не само в центъра 
на паметника; те се вграждат и в стените, заобикалящи това място. тук 
са вградени ковчезите на такива важни социалдемократически лидери от 
времето на имперска германия като например вилхелм либкнехт. подоб-
но на кремъл, в обграждащата стена  гесп поставя урните на важни пар-
тийни функционери и активисти, както паметни плочи на членове на гкп, 
загинали по време на ваймарската република, в испанската гражданска 
война или като борци срещу фашизма15. за голямо учудване на живите 
роднини, под тези плочи са поставени урните на незнайните борци срещу 
фашизма. макар да са погребани анонимно, имената на онези, чиито ос-
танки почиват в урните, всъщност са известни. Индивидуалните съдбини 
обаче трябва да се слеят в една колективна визия за „Kampfgemeinschaft“, 
бойно единение на силите на онези, които са се борили за комунисти-
ческата кауза. ето защо през ноември 1951 г. в писмо до председателя 
на съюза на репресираните от нацисткия режим вилхелм пик отхвърля 
жалбите на някои роднини на починалите: „макар да е съвсем човешко, 
отношението на някои членове на семействата е неприемливо. ако дру-
гарката хегенбарт протестира срещу това, че пепелта на нейния съпруг е 
погребана, без да се споменава името му, то нека някой ѝ напомни как е 
почетена паметта на 100 000 души във варшава. там, където едно време е 
било гетото, днес е издигнат един общ мемориал и това е най-добрият на-
чин да почетем нашите мъртви“16. така индивидуалната скръб на близките 
роднини трябва да се подчини на колективната визия. 

Извън мемориала има още едно гробище за партийни функционери. 
то е изградено от същите сиви камъни. оформлението му прилича много 
на гробищата на загиналите войници17. погребаните тук обаче са загинали 
не за националната кауза, а за каузата на партията. но и тук единството 
трябва да триумфира над индивидуалността. партията отхвърля молби-
те на роднините да украсят надгробните плочи с вази и други орнамен-

15  през 1969 Централният комитет решава да включи всички тези три групи в 
една обща голяма бронзова плоча, така че да остане повече място за урните на пар-
тийните членове. секретариат на Централния комитет, протокол Nr. 31, 16.04.1969, 
 SaPmO-Barch DY/30/ J IV 2/3/1518, секретариат на Централния комитет, протокол 
Nr. 39, 13.05.1970, SaPmO-Barch DY/30/J IV 2/3/1630.

16  писмо на пик до Бейлинг, 28.11.1951 SaPmO-Barch NY 4036/611, Bl. 193.
17  epstein, Catherine: The Last Revolutionaries. German Communists and their Cen-

tury, Cambridge mass.: harvard university Press 2003, p. 190.
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ти18. това място следва да представя една колективна, общностна визия, 
в чийто център стои партийната генеалогия. подобно организиране на 
пространството обаче съвсем не означава егалитарност. напротив, дори 
и след смъртта йерархията остава непокътната. гробовете на най-важни-
те герои стоят в центъра, а тези на по-маловажните – в периферията. 

Йерархизация се наблюдава не само в мемориала на социалистите; в 
процеса на сталинизация на гесп мъчениците от социалистическия пан-
теон също биват йерархизирани. в първото обръщение на партията до 
населението на германия от юни 1945 г. имената на  люксембург, либ-
кнехт и телман все още се споменават като на мъченици с еднакъв статус. 
в хода на трансформациите на гесп в партия от нов тип култът към 
антифашисткия мъченик ернст телман започва да надделява19. третият 
конгрес на партията от 1950 г. подчертава „изключителната роля на ернст 
телман като първенец в борбата за мир, единство на работническата кла-
са и превръщане на комунистическата партия на германия в партия от 
нов тип“20. сега телман не само се издига като централния мъченик на 
партията, но се превръща в абсолютен патрон на децата на гдр. след-
вайки примера на „пионерската организация владимир Илич ленин“ в 
ссср, през 1952 г. ръководството на гесп решава да нарече организа-
цията на младите пионери в гдр „ернст телман“21. вилхелм пик призова-
ва пионерите „да се стремят да служат на германската работническа класа 
така самоотвержено, смело, неотстъпно и вярно, както ернст телман“22.

макар телман да заема най-високото място в йерархията от социа-
листически герои на гдр, борбите му все пак са част от историята на 

18  Бележки върху дискусията с другарката нина сударкина през март 1978, 
SaPmO-Barch DY 30 vorl. SeD 35284.

19  до 1933 г., когато е арестуван от гестапо, ернст телман е председател на кому-
нистическата партия. през 1944 г. е убит в концентрационния лагер Бухенвалд. повече 
за култа към телман вж. Nothnagle, Building, p .93ff, annette leo: „Deutschlands unsterb-
licher Sohn…. Der held des Widerstands ernst Thälman“, in: Satjukow, Silke/gries, rainer 
(ed.): Sozialistische Helden. Eine Kulturgeschichte von Propagan dafiguren in Osteuropa und 
der DDR, Berlin: links Verlag 2002, S. 101–114, rené Börrnert: Wie Ernst Thälmann treu 
und kühn! : das Thälmann-Bild der SED im Erziehungsalltag der DDR, Bad heilbrunn/Obb. : 
Klinkhardt 2004 and monteath, Peter (ed.): Ernst Thälmann. Mensch und Mythos, amster-
dam: rodopi 2000.

20  Beschlüsse und Dokumente des III. Parteitages des SeD, под редакцията на 
Цен тралния комитет на гесп, Берлин, 1950, p. 59

21  Nothnale, Building, p. 118.
22  Pieck Wilhelm, 21.  December 1953 цитиран в: Thälmann, Irma: Erinnerungen an 

meinen Vater, Berlin: Kinderbuchverlag 1964, p. 2.
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борбите на германското работническо движение. гесп твърди, че люк-
сембург и либкнехт, от една страна, и телман, от друга, представляват 
различни исторически етапи в генеалогията на класовата борба. така на-
пример авторът на предназначената за младите читатели биография на 
карл либкнехт е посъветван да обясни, че „преди и по време на войната 
телман разгръща своята борба срещу войната и милитаризма в духа на 
карл либкнехт“23.

ръководството на гесп се опитва да популяризира тази генеалогия 
сред широката публика. в най-важния кинематографичен проект от  50-те 
години  – филмите, посветени на телман, „Sohn seiner Klasse“ (син на 
своята класа) от 1954 г. и „Führer seiner Klasse“  (вожд на своята класа) 
от 1955 г. – той е представен като наследник на либкнехт и люксембург24. 
това е особено очевидно в първия филм, където принципът на генеало-
гията се извежда направо от фигурите на основателите на гкп. първата 
част на филма разгръща идеята за революционната комунистическа гене-
алогия. след въвеждаща част, представяща обстановката след първата 
световна война и избухването на ноемврийската революция, се показ-
ва основаването на гкп, както и вкарването в затвора на люксембург 
и либкнехт. в следващата сцена телман води дискусия с работници от 
корабостроителниците в хамбург за убийството на люксембург и либ-
кнехт. в тази сцена минало и настояще се сливат в едно: телман отдава 
почит на мъчениците, но наред с това заявява (в тон с официалната по-
литическа линия на гесп от началото на 50-те), че това се е случило 
поради слабостта на левите, поради факта, че те не са имали революцион-
на масова партия. така телман е представен не само като наследник на 
люксембург и либкнехт, но и като визионер относно бъдещето на пар-
тията. във филма е показана и втората част от тази генеалогия. зандра 
лагенхан описва ранна версия на филма: там има сцена, в която телман 
среща ленин и двамата обсъждат революционните стратегии; внезапно 
към тях се приближава сталин, придружен от Улбрихт и пик25. тук ми-
налото се пресреща с настоящето и бъдещето. по-късно, след прочутата 
реч на хрушчов на хх конгрес на кпсс, тази сцена бива редактирана 
така, че сталин да не присъства. въпреки всичко, дори след редакцията 

23  писмо от валтер Бартел във връзка с биографията на либкнехт – 10 май 1952, 
SaPmO Barch DY 30/IV2/9.04/92, стр. 31.

24  langenhahn, Sandra: „Zur politischen Ikonographie des DeFa-Films am Beispiel 
der Produktionen zu ernst Thälmann“, in: hofmann, Wilhelm (ed.): Visuelle Politik, Baden-
Baden: Nomos 1998, p. 267–280.

25  Ibid., p. 274f.
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филмът представя цялата комунистическа генеалогия на гдр от либкнехт 
и люксембург през телман до пик и Улбрихт.

още нещо в този филм прави особено впечатление: макар в сцената 
при корабостроителницата телман да отдава почит както на либкнехт, 
така и на люксембург, все пак либкнехт е този, чието име се спомена-
ва много по-често. така например, нерядко се цитира неговото ‘въпреки 
всичко’. в този филм телман е по-скоро наследник на либкнехт, откол-
кото на люксембург. това е симптоматично за отношението към люк-
сембург и либкнехт през 50-те. на ежегодния ритуал през януари, отбе-
лязващ годишнината от смъртта им, те обикновено се споменават заедно, 
като двойка. постепенно обаче ръководството на гесп започва да ак-
центира върху по-голямата значимост на либкнехт. валтер Улбрихт дори 
съветва другарите си да споменават първо името на либкнехт, когато го-
ворят за либкнехт и люксембург като за едно цяло26. каква е причината 
за това? либкнехт никога не е бил проблематичен за гесп, за разлика 
от него обаче теоретичните работи на люксембург се оказват едно доста 
трудно наследство. поради факта, че е една от най-отдадените критици на 
идеите на ленин за партията и за революционната политика, наследството 
на люксембург носи бунтовен потенциал, който трудно може да се прие-
ме от гесп. затова в началото на 50-те гесп заклеймява идеите ѝ като 
опасна ерес. акцентът върху либкнехт за сметка на люксембург е един 
от начините на ръководството на гесп (и особено Улбрихт) да приеме 
противоречивото наследство на люксембург.

през 60-те години култът към либкнехт достига своя апогей. Ул-
брихт е един от най-ярките му поддръжници. през ноември 1958 г. той 
обявява либкнехт за истински национален герой27. либкнехт е прославян 
като национален герой, защото, както обяснява Нойес Дойчланд, той ус-
пява много преди всички други свои съвременници да разпознае опасно-
стите на милитаризма28. по време на Берлинската криза и след ултимату-
ма на хрушчов гесп може да представи един национален герой, който да 
символизира истинските антимилитаристични намерения на гдр. поради 
факта, че той е срещу участие на германия в първата световна война и 
е единственият член на райхстага, който на 2 декември 1914 г. отхвърля 
повторното гласуване срещу военните заеми, в очите на гесп либкнехт 
се превръща в идеалния антимилитаристичен герой. когато покрай Бер-

26  SaPmO-Barch NY 4215/33, p. 194.
27  lokatis, Sigfried: Der rote Faden. Kommunistische Parteigeschichte und Zensur 

unter Walter Ulbricht, Köln/Weimar/Wien: Böhlau 2003, p. 116.
28  Neues Deutschland, 19.01.1959.



227

I I .  П у Б Л И Ч Н И  П Р о С Т Р А Н С Т В А  Н А  И С Т о Р И я Т А

линската криза студената война набира скорост, в лицето на либкнехт 
Улбрихт намира идеалния символ на антивоенните стремления на гдр 
и съвършения контрапункт на войнолюбивата западна германия. на 
13 август 1961 г., в деня, когато е издигната Берлинската стена, а също 
и  90-ият рожден ден на либкнехт, партийният вестник Нойес Дойчланд 
обявява, че редом с либкнехт валтер Улбрихт също води битки срещу 
милитаризма, войната и реакционерството. вестникът обяснява на чита-
телите си: „международната и германската работническа класа, както и 
всички миролюбиви хора по света са удивени от факта, че на 90-ата го-
дишнина от рождението на незабравимия карл либкнехт неговият брат 
по оръжие валтер Улбрихт стои начело на първата мирна германска 
държава на работници и селяни“. вестникът заявява, че именно валтер 
Улбрихт продължава борбата на карл либкнехт и също като него е изло-
жен на опасности: „вълненията срещу валтер Улбрихт са продължение 
на смъртоносните вълнения срещу карл либкнехт и роза люксембург“, 
но, както продължава вестникът, ако в миналото либкнехт е трябвало да 
пожертва живота си за каузата, то Улбрихт ще победи, защото „днес гер-
манската работническа класа и нейните революционни лидери не вървят 
по пътя към голготата, за който карл либкнехт писа в навечерието на 
борческата си смърт. днес в ерата на световната социалистическа сис-
тема работниците на гдр вървят по пътя към победата, пътя към социа-
лизма и мира. … днес ще победят не убийците, а наследниците на карл 
либкнехт“29. редом с позитивната генеалогия на прогресивните сили тази 
статия представя и една негативна генеалогия: западногерманските поли-
тици са преки наследници на убийците на карл либкнехт. така възпоме-
нанието на либкнехт се превръща в инструмент, очертаващ ясните грани-
ци между Изтока и запада. във фрг живеят наследниците на убийците на 
либкнехт, които все още следват пътя на милитаризма и разрушението. 
наследниците на либкнехт от другата страна са научили уроците на ис-
торията. ръководната партия, гесп, под лидерството на Улбрихт, е въ-
оръжена с идеологическия арсенал на марксизма-ленинизма и върви към 
победа. партийната пропаганда очертава ясна линия на континуитет меж-
ду карл либкнехт и валтер Улбрихт. до 1960 г. като  най-близък спод-
вижник на люксембург и либкнехт обикновено е представян вилхелм 
пик. след смъртта му на 7 септември 1960 г. Улбрихт поема тази роля. 
но сега вече само либкнехт (а не заедно с люксембург) е представян 
като тесен съратник на Улбрихт. партийната пропаганда описва Улбрихт 

29  Neues Deutschland, 13.08.1961.
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като наследник на либкнехт. партийният вестник го прославя като боен 
член на групата на либкнехт30, а държавният поет Бехер пише: „прочу-
тата фраза на либкнехт ‘въпреки всичко’ продължава да звучи чрез теб. 
взорът на телман гледа през твоето лице“31. революционните лидери от 
миналото и настоящето се сливат в едно, за да изпратят посланието, че 
заветите на либкнехт и телман могат да бъдат осъществени единствено 
под ръководството на Улбрихт. така описаната генеалогия е доминирана 
от мъжки фигури – в патерналисткия светоглед на Улбрихт и неговите 
съратници жените биха могли да бъдат единствено странични помощници 
и да играят второстепенни роли. в крайна сметка тази генеалогия очер-
тава образа не само на партийните лидери, а на партията като цяло. Из-
ползвайки инструментите на марксистко-ленинската идеология, партията 
ще успее да осъществи историческата мисия на пролетариата. мартин 
сабров подчертава, че този тип култ към лидера е „псевдо-личностен“. 
героите индивиди като например либкнехт, телман и дори Улбрихт оли-
цетворяват колективни принципи – принципите на революционната борба 
на партията, тоест те олицетворяват самата партия. това може да се види 
най-добре в стиховете на ото гоше: „с вик ще посрещнем ние враговете 
си: валтер Улбрихт – това сме всички ние“32.

подобно на телман либкнехт започва не само тясно да се асоциира 
с Улбрихт, но и, отново подобно на телман през 50-те, получава статута 
на „истински национален герой“. през 50-те години филмите за телман 
са основният кинематографичен пропаганден проект на държавата. през 
60-те този проект е последван от сходно начинание, посветено на жи-
вота на карл либкнехт. през май 1959 г. политбюро на гесп обсъжда 
възможността за филм за либкнехт. Улбрихт обяснява на другарите си, 
че основната тема на този филм трябва да е представянето на идеите на  
карл либкнехт, според които работническата класа е най-прогресивната 
сила на света и че нейните интереси съвпадат с интересите на нацията. 
Улбрихт твърди, че „карл либкнехт е истински национален герой… още 
тогава той очерта двете възможни линии за развитие: тази на милита-

30  Neues Deutschland, 15.01.1965.
31  Цитирано в Stern, Carola: Ulbricht. Eine politische Biographie, Köln/Berlin: Kie-

penheuer & Witsch 1964, p. 249.
32 gotsche, Otto: unser genosse Vorsitzender, цитирано в Stern, Ulbricht, p. 287; 

виж също доклада на  martin Sabrow, „Charisma des Kom munis mus“, от конферен-
цията „herrschaft und Charisma. Zum Wandel des Poli tischen im 20. Jahr hundert“, 
Potsdam 04.05.2006–06.05.2006.
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ризма и империализма, която би отвела германския народ към мизерия, 
и линията на революционните сили, която ще отведе към революцията. 
трябва да стане ясно, че гесп изпълнява целите на карл либкнехт“ 33. 
образът на либкнехт, предназначен за публиката в салоните, трябва ясно 
да очертава демаркационната линия между двата лагера. пътят на войно-
любието и милитаризма, поет от западна германия, води единствено към 
разруха, докато пътят на гдр, поет от наследниците на либкнехт, води 
към светлото бъдеще. така представеният либкнехт е не само герой на 
революционните борби на германското ляво движение, той е и олицетво-
рение на теорията на Жданов за двата лагера. Борбите на либкнехт са не 
само в служба на работническата класа, те са в името на цялата нация34.

националният герой, описан в този филм, е олицетворение на „ба-
зисната национална идея“ (nationale grundkonzeption), която гдр пропа-
гандира в началото на 60-те години на хх в. така наречената „базисна 
национална идея“ въвлича наратива за революционните борби на работ-
ническата класа в националния наратив. философът алфред козинг де-
финира тази базисна национална идея като „политическа програма за ре-
шаване на съществения национален въпрос на германския народ, програ-
ма за национално възраждане и мирно бъдеще на обединена германия“ 35. 
както се вижда от определението, идеята все още носи визията за обе-
динена германия. в т.нар. национален документ, който гесп публикува 
през 1962 г., гдр е представена като модел на обединена германия, но 
онази обединена германия, предварително условие за осъществяването 
на която е победата на работническата класа над милитаризма и импери-
ализма36. филмът за либкнехт има за задача да пропагандира тези идеи. 
през февруари 1962 г. политбюро решава, че филмът трябва да предста-
вя „либкнехт като визионер на истинската национална политика на гер-
манския народ и защитник на жизненоважните интереси на германската 
работническа класа“37.

филмът обаче трябва не само да направи портрет на националния ге-
рой  либкнехт, той също така трябва да показва, че гесп и по-специално 

33 SaPmO-Barch DY 30 IV 2/9.07/123, p. 64ff.
34  Grundriß der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Berlin: Dietz 

1963, p. 91 
35  Цитирано по lokatis, Der rote Faden, S. 159. сравни също Joanna mcKay, 

The official concept of the nation in the former GDR : theory, pragmatism and the search 
for legitimacy, Aldershot : Ashgate 1998, p. 67ff.

36  mcKay, The official concept, p. 20.
37  SaPmO-Barch DY 30 J IV 2/2 a/884.
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Улбрихт е автентичен наследник на либкнехт; по този начин Улбрихт 
трябва да се превърне в истински национален герой на днешния ден38. тук 
националният наратив се съчетава с генеалогията на борбите на герман-
ската работническа класа. 

производството на филма отнема време. поради идеологическата 
си значимост сценарият минава през много рецензии, а писателите не-
колкократно са принуждавани да преразгледат написаното. фактът, че по 
сценарий филмът трябва да завърши с провал – провала на комунистиче-
ската революция от 1918/19 г. и убийството на либкнехт, – се превръща 
в огромен проблем. комитетът, отговорен за наблюдението върху рабо-
тата по филма, съветва политбюро да фокусира лентата върху антимили-
таристичните борби на либкнехт в ранните години на първата световна 
война, тъй като един филм, чийто акцент е ноемврийската революция, не-
минуемо би се съсредоточил върху разгрома ѝ39. през 1965 г. политбюро 
се съобразява с тези наблюдения и филмът „So lange leben in mir ist“ (до-
като в мен все още има живот) се появява в киносалоните на цяла гдр40.

въпреки всички трудности в края на 60-те години се прави и вто-
ри филм. той е пуснат за разпространение през 1972 г. и заглавието му 
е „Trotz alledem!“ (въпреки всичко). акцентът вече не е съобразен с 
„Nationale grundkonzeption“ и основен фокус не е идеята за национал-
ния герой, а за мъченика и неговата изкупителна саможертва. партий-
ният вестник възхвалява филма като „оптимистична трагедия“. в нея 
саможертвата на либкнехт превръща провала на ноемврийската рево-
люция в „морална победа на германската работническа класа“. филмът 
вдъхновява зрителите „да продължат героичната борба“41. когато втори-
ят филм излиза, концепцията за либкнехт като национален герой вече не 
е политически актуална. година по-рано (1971) ерих хонекер е заменил 
валтер Улбрихт като първи секретар на гесп. визиите за „Nationale 
grundkonzeption“, както и опитите на Улбрихт да представи гдр като мо-
дел за развитие не само на западна германия, но и на целия източен блок, 
остават на заден план. ето защо и националният герой вече не е основна 
тема във втория филм за либкнехт. вместо това тук се следва принци-
път на хонекер за abgrenzung (разграничение). заместник-министърът 

38  SaPmO-Barch Dr 117 vorl. Ba 1960.
39  anlage zur Sitzung des Politbüros 13.07.1965 SaPmO-Barch DY 30 J IV 

2/2a/1105, Bl. 217.
40  SaPmO-Barch DY 30 J IV 2/2a/1105, p. 217.
41  Neues Deutschland 15.1.1972.
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на културата на гдр коментира, че филмът е идеална възможност „да 
се представят антиреволюционните чувства, които социалдемократизмът 
носи със себе си“42. 

Заключение

със смяната на Улбрихт от хонекер в ръководството на гесп настъп-
ват поколенчески промени. до 1971 г. на власт е старата гвардия – хора, 
които са родени преди първата световна война и които получават своята 
политическа социализация чрез ноемврийската революция и ваймарска-
та република43. с хонекер обаче на власт идва едно по-младо поколение, 
което познава не само политическата култура на ваймарската република, 
но по-късно получава своето решително политическо социализиране по 
време на антифашистката борба срещу нацисткия режим. с хонекер се 
променя и идеята за нация – фокусът вече не пада върху обединението 
на германия, а върху гдр. Историята на германия намира своето единно 
изражение в концепцията за „erbe und Tradition“ (наследство и тради-
ция), но в центъра на този наратив остава разказът за гесп и гдр, как-
то и историята на антифашистката борба и ернст телман. с идването на 
хонекер на власт настъпват промени и в пантеона на комунистическите 
мъченици. сега на върха на тази пирамида отново стоят антифашистките 
герои. трябва да се отбележи обаче, че макар основният фокус да се пре-
мества върху героите от антифашистките борби, основната генеалогия 
остава непокътната.

възпоменанието и почитта към героите-мъченици дава възможност 
на партията да конструира собствената си социалистическа генеалогия, 
която да въплъти секуларната идея за спасение: това е еманципаторският 
исторически наратив за борбите на работническата класа, която въпреки 
всички препятствия води непобедимия марш към човешкия прогрес44. в 
тази концепция водените от роза люксембург и карл либкнехт борби на 
левите германски революционни сили срещу реакцията намират своето 
продължение в антифашистката борба на германските комунисти, водени 

42  Zwiesprache mit Karl, in: Der Spiegel 7 (1972), p. 34.
43 Niethammer, lutz: „erfahrungen und Strukturen. Prolegomena zu einer geschich-

te der gesellschaft der DDr“, in: Kaelble, hartmut/Kocka, Jürgen/Zwahr, hartmut (ed.): 
Sozialge schichte der DDR, Stuttgart : Klett Cotta 1994, p. 95–115, p. 107.

44  Jarausch/ geyer: Shattered past, p. 61.
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от ернст телман, и не на последно място – в битките на гесп да създаде 
първата германска социалистическа държава. през 60-те години фигура-
та на карл либкнехт придобива огромно значение: в негово лице гесп 
търси начин да примири националния наратив с този за революционната 
борба на работническата класа. сакрализацията на мъчениците, особено 
във връзка с възпоменанието на техните революционни борби от минало-
то, е част от стратегията за въздигането на тези битки до една-единствена 
„свещена битка“  – историческата мисия на пролетариата. Индивидуал-
ните борби на тези партийни мъченици се интерпретират като част от 
героична борба на работническото движение. гесп създава генеалогия, 
в която партията – тоест ръководството на гесп – е представена като 
силата, изпълняваща  завета на тези героични битки. така историческа-
та мисия на партията измества историческата мисия на пролетариата. 
Чрез възпоменанието на мъчениците гесп налага една генеалогия, която 
свързва партийните лидери от миналото с тези от настоящето, като в съ-
щото време сплита разказите за миналите комунистически борби в една 
обща телеологическа визия за изкупление и спасение.

Превод от английски Надежда Гълъбова
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Политическа митология и медии. 
Източно- и западногерманските  
пропагандни плакати през първите  
години на Студената война

ниКола Хиле

печатът е вездесъщ инструмент за налагане на политически интереси и 
каузи, а плакатното изкуство дава възможност за тяхното евтино и бързо 
разпространение. Чрез плакатите художниците създават визуални мета-
фори, които символизират ценности и фундаментални вярвания, атакуват 
и защитават идеологии и социални редове, реформират и стабилизират 
институции. политическото злободневие, отразено в плакатите, би след-
вало да се приеме като важен индикатор на променящите се нагласи и 
идеологии в дадено общество. някои от лозунгите на политическото пла-
катно изкуство от хх в. сами по себе си са станали нарицателни. несъм-
нено това се дължи на функцията на лозунга да концентрира максимум 
значение в минимум пространство. разбира се, цялостното му въздейст-
вие е по-скоро емоционално, отколкото интелектуално. като част от една 
по-голяма пропагандна машина, целта на плакатите е да въздействат вър-
ху поведението и мненията на хората. посредством логически фалшифи-
кации пропагандата много по-често подвежда, отколкото информира. в 
по-тесен смисъл на думата тя внушава някаква преднамерено фалшива 
или невярна информация, която би подкрепила или развила определена 
политическа кауза. това, което отличава пропагандата от всички остана-
ли форми на застъпничество, е желанието на пропагандатора да промени 
схващанията на хората не толкова чрез убеждаване и разбиране, колкото 
чрез измама и объркване.

Често терминът пропаганда се асоциира с разпространението на 
фалшиви претенции, които имат за цел да подкрепят или оправдаят оп-
ределени политически идеологии. това е причината, поради която след 
втората световна война терминът започва да придобива все по-отрица-
телен смисъл. както по времето на войната, така и в първите следвоенни 
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години, пропагандните кампании по индоктриниране следват един страте-
гически модел на разпространение. при създаването на идеалния пропа-
ганден плакат се използва цял набор от техники. основните инструменти 
са: атака на опонента и неговите аргументи, издигане на дадена идея чрез 
позоваване на авторитетни и значими фигури; формиране на подкрепа 
чрез подсъзнателно въздействие върху чувството за страх и насаждане 
на тревога и паника; въздействие върху предразсъдъците чрез употреба 
на емоционално натоварени термини и непрестанно повторение на опре-
делени идеи; опити за убеждаване на целевата публика да се присъедини 
и действа като всички останали. в първите години след втората световна 
война плакатите стават често срещано и важно средство за разпростране-
ние на послания. по време на студената война визуалната пропаганда се 
превръща в мощно оръжие. макар източно- и западногерманските пла-
катни кампании да акцентират различни ценности, стратегиите за упраж-
няване на влияние доста си приличат. те развиват методите, използвани в 
психологическите сблъсъци по време на втората световна война.

докато гдр се посвещава на управление в името на работническата 
класа и прегръща идеята на комунизма като колективно технологично об-
щество, фрг акцентира върху свободното демократично развитие в кон-
текста на западната интеграция. тези основополагащи принципи отдават 
огромно значение на образите на двете общества и изиграват съществена 
роля в сферата на изкуството, в специфичното изобразяване на политиче-
ските цели, на работниците, индустриализацията и технологията.

в гдр художниците са принудени да обслужват нуждите на пролета-
риата, като използват утвърдените и наложили се в ссср методи на про-
пагандно изкуство. преди централизирането на пропагандните кампании 
под шапката на официалния стил на съветския реализъм, основаващ се на 
съветското пропагандно изкуство, сред художниците в Източна германия 
се води оживен дебат за естеството на масовата социалистическа пропа-
ганда. някои от тези дискусии са тясно свързани с политическия климат 
на студената война и ясно показват влиянието на правителствените ди-
рективи и цензурата върху съдържанието и стила. лозунгите и исканията 
на политическите плакати от този период отразяват основните теми на 
източногерманското движение за „изкуство в името на живота“. много 
често те ползват като модел съветското пропагандно изкуство. политиче-
ската иконография на плакатите разкрива до каква степен източногерман-
ското пропагандно изкуство възприема съветския съюз за свой модел. 
тя ни показва и доколко се усвояват образите от ранната революционна 
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иконография – особено що се отнася до възприемането на политическата 
иконография, произхождаща от плакатното изкуство на ваймарската ре-
публика.

политическата употреба на плакатите в двете германски държави ни 
разкрива как в Източна и западна германия следвоенната идентичност 
се преоткрива чрез средствата на визуалните пропагандни средства. ви-
зуалният езиков репертоар на пропагандата от студената война ползва 
ясни, въздействащи лозунги и опростява сложните проблеми. така зри-
телят бива насърчен бързо да заеме определена гледна точка. реториче-
ският речник на визуалните пропагандни стратегии се допълва от таки-
ва инструменти като стереотипизиране, преднамерена двусмисленост и 
изказвания на авторитетни фигури. през ранните години на студената 
война и двете германски правителства полагат основите на добре рабо-
тещи пропагандни системи. ако в гдр централно планираната употреба 
на плакатното изкуство се поставя в служба на държавата, то и индоктри-
нирането на западногерманците във фрг не следва по-различни модели 
на стратегическо разпространение на плакатните кампании. Учудващо е, 
че и двете държави използват типа политическа иконография, развила се 
главно по време на ваймарския период. пропагандните плакати от студе-
ната война използват и предефинират повечето от символите, метафорите 
и мотивите, открити през 20-те години на хх в.

анализът, който следва по-долу, цели да покаже как поради проме-
нящия се климат в конфронтацията между Изтока и запада плакатните 
кампании отразяват определени политически стратегии.

през март 1999 г. илюстрованата корица на немското списание Шпи-
гел показва свързващото двата края на един мост ръкостискане, което е 
било премахнато от ключовата си позиция (фиг. 1). надписът „Чувството 
между Изтока и запада“ („Das Ost-West-gefühl“) намеква, че става въ-
прос за извършеното от вилхелм пик1 и ото гротевол2 политическо 
обединение между комунисти и социалдемократи. на партиен конгрес, 
състоял се на 21 и 22 април 1946  г. в окупираната от съветския съюз 
зона, германската комунистическа партия (гкп) и германската социал-

1  вилхелм пик (1876–1960) е германски комунист, държавник и президент на 
Източна германия. през 1949 г. е избран за президент на новосформираната гдр. той 
остава единственият президент на гдр, починал през 1960 г.

2  ото гротевол (1894–1964) е политик от Източна германия. като лидер на со-
циалдемократическата партия в окупираната от съветския съюз зона през 1946 г. той обе-
динява партията си с комунистическата партия. така се появява новата единна социалис-
тическа партия. гротевол е първият премиер на гдр от 1949 г. до смъртта си през 1964 г. 
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демократическа партия (гсп) се обединяват в германската единна социа-
листическа партия (гесп). 

поради липсата на други политически метафори корицата на за-
падногерманското списание използва два изключително важни симво-
ла: ръкостискането и моста. през 1946 г. мостът се появява като символ 
в множество политически плакати. това е един от основните символи, 
чрез които политическите партии се опитват да привлекат избиратели и 
да подчертаят значимостта на темата за обединението след втората све-
товна война. корицата на Шпигел има за образец един конкретен плакат, 
изработен през 1946  г. от източногерманското издателство „айнхайт“ 
(фиг. 2), но подчертава друг аспект: тя се фокусира върху ръкостискането 
като ключов символ. камъкът, върху който се крепи мотивът за ръкос-
тискането, е и последният детайл, необходим за завършването на моста. 
в този смисъл камъкът се превръща в най-важната част3.

следвайки източногерманските примери, западногерманските плака-
ти също използват моста като символ на едно ново и по-добро бъдеще. 
социалдемократите го използват, за да изобразят раждането на нова епо-
ха, в която хората ще живеят в мир и благоденствие; това е контрапунктът 
на социалистическото обещание за щастие. в един по-широк контекст 
обаче те използват моста и като метафора на необходимостта от обедине-
ние на разделената и окупирана германска държава. в най-високата част 
на моста стоят трите букви SPD (германска социалдемократическа пар-
тия), които достойно заместват думата ‘обединение’ (фиг. 3). в миналото 
ръкостискането и мостът също са били използвани като политически об-
рази. познаваме ги от плакати, списания и специални издания от края на 
XIX и началото на XX в. по повод честванията на първи май4.

мотивът за ръкостискането се превръща в най-яркия символ на про-
цеса на обединение между двете политически партии в Източна герма-
ния. доколкото ръкостискането между вилхелм пик и ото гротевол оли-
цетворява основаването на гдр, то след обединението на двете партии 

3  за по-детайлно описание и сравнение вж. Klotz, Katharina, Das politische Pla-
kat der SBZ/DDR 1945–1963. Zur politischen Ikonographie der sozialistischen Sichtagitation 
(aachen: Shaker, 2006): 1–6.

4  за символното развитие на мотива за ръкостискането като част от политическа-
та иконография на социалистическата държава вж. hille, Nicola, „Brüder in eins nun die 
hände“. Die Inszenierung und mythenbildung des „Vereinigungshandschlags“ im politischen 
Plakat der SBZ und frühen DDr. In: PeTer TePe, ed., Mythos No. 2: Politische Mythen 
(Würzburg: Königshausen & Neumann 2006): 164–181. 
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през 1946 г. символът започва да се изобразява във всевъзможни полити-
чески контексти (фиг. 4 и 5). официалната източногерманска пропаганда 
избира ръкостискането като основен символ на желанието за обединение 
на германия. този мотив е подет от плакат, посветен на втория конгрес 
на гесп. двама работници-гиганти си стискат ръцете над разделена гер-
мания, а слънцето осветява тяхното ръкостискане (фиг. 6). всички партии 
използват политическата иконография на гиганта и мотива с ръката. тъй 
като ръката може да се изобразява в жестове, съответстващи на различ-
ни политически ситуации, този мотив дава възможност за представяне 
на цялото чрез частта; той е способен да препраща към по-широки по-
литически контексти. Източногерманските плакатни кампании използват 
ръкостискането за насърчаване на процеса по обединение.

почти едновременно с успешното въвеждане на ръкостискането като 
символ в масмедиите на окупираната от съветския съюз зона комунис-
тическата партия в западна германия също подема този мотив. плакатът 
„единство, мир, свобода“ („einheit, Frieden, Freiheit“, фиг. 7) изобразява 
двама работници, които разчупват граничната бариера. докато в Източна 
германия мотивът препраща към обединението на двете държави, то в 
окупираната от сащ зона централната за плакатите тема за границата се 
свързва директно с политическите концепции на сащ и с плана ‘мар-
шал’ (фиг. 8).

Източногерманският художник вили Шуберт съчетава темата за обе-
динението с апел за членство в свободната германска младеж (сгм) – 
младежка политическа организация в гдр. младеж с гигантски размери е 
стъпил едновременно в Източен и западен Берлин. краката му обграждат 
виждащата се на заден план Бранденбургска врата (фиг. 9).

след октомврийската революция мотивът за гиганта се превръща в 
символ и метафора на порасналото съзнание на пролетариата за собстве-
ната му сила. оттогава той се използва, за да изрази мощта и гордостта 
на работническата класа. в ръката си гигантът често държи чук – оръ-
дие, което допълнително онагледява нарасналата сила на работническата 
класа (фиг. 10). официалната пропаганда в Източна германия особено 
често използва образа на работника-гигант като препратка към въпроса 
за общите избори – тема, която до началото на 50-те години не престава 
да бъде предмет на спорове (фиг. 11).

фигурата на гиганта, произхождаща от политическото плакатно из-
куство на ваймарската република, има своята дълга история, преминава-
ща през нацизма на третия райх и достигаща до следвоенната пропаганда, 
появила се в резултат на студената война. един източногермански плакат 
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от 1951 г. директно препраща към своя първообраз – съветски плакат, на-
рисуван от виктор корецкий и публикуван година по-рано (фиг. 12). този 
плакат използва един от най-мощните образи на комунистическата пар-
тия, появил се по време на изборите от 1932 г. (фиг. 13). в предизборните 
си кампании преди втората световна война гкп също използва въздейст-
ващия мотив с юмрука. плакатите на съюза „спартак“ (Spartakusbund) – 
сформиралата се около карл либкнехт и роза люксембург марксистка 
група, която през 1919 г. се присъединява към гкп – ни дават ясен при-
мер за въздействието на този символ. те ни показват и колко мощна може 
да бъде тази политическа иконография. от свидетелствата става ясно, 
че преди междувоенния период германското работническо движение не 
използва мотива на свития юмрук. символът на юмрука е породен от 
нарасналото съзнание за силата на пролетариата. когато „обединение-
то за битка на Червения фронт“ (формирование за въоръжена защита, 
основано през 1924 г. като съюзник на гкп) превръща стиснатия юмрук 
в тържествен поздрав, този жест започва да се възприема като револю-
ционно-пролетарска форма на поздрав5. поради значимостта си симво-
лът е широко застъпен в политическите кампании и на двете германски 
държави. социалдемократите го използват, за да подчертаят, че по време 
на втората световна война са се борили против фашизма и хитлеровия 
режим (фиг. 14).

десните партии често изтъкват успешната външна политика на за-
падногерманския канцлер. посланието на един добре известен предизбо-
рен плакат от 1953  г. е, че аденауер е успял да заздрави връзките със 
свободния свят – това е илюстрирано с карта, на която се виждат седем 
града, повечето от тях европейски столици: Берлин, страсбург, париж, 
лондон, а най-горе – вашингтон (фиг. 15). 

докато плакатите на християндемократическия съюз (хдс) акцен-
тират върху успешната външна политика на западногерманския канцлер, 
източногерманското правителство намеква за проблематичното наслед-
ство на нацисткия режим. няколко източноевропейски плаката твърдят, 
че единствено в гдр борбата срещу нацизма е била успешна; съответно 
на много плакати конрад аденауер е представен като директен наследник 
на хитлер. плакатът на националния фронт го обрисува не само в тази 
му роля, но и като марионетка в ръцете на капиталистическия свят. ед-
рият капитал е персонифициран от мъж със смокинг и цилиндър, пушещ 

5  за символа на юмрука и неговата история вж. hille, Nicola. „… daß der Freiheit 
Banner wehen!“ Streiflichter auf ursprung und Symbolgeschichte des 1. mai. In: Plakatjour-
nal, hannover, heft 2/1997: 3–8.
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пура, върху която се вижда знакът на американския долар (фиг. 16). в 
първите следвоенни години много от карикатурите и плакатите в Източ-
на германия следват подобна линия на аргументация. тези илюстрации 
твърдят, че в кабинета на аденауер не се търпят различни мнения и че 
западногерманският канцлер се опитва да наложи един недемократичен 
стил на управление. И докато някои плакати го изобразяват като персони-
фикация на атомната бомба, други го обрисуват като змия (фиг. 17). 

в отговор на тази визуална сатира много плакати от федералната 
република намекват за съветската агресия, като твърдят, че москва ще 
събира реколтата, посята от някои западногермански партии. водените 
по това време дискусии се концентрират около проблема коя лява партия 
трябва да бъде обвинявана за провеждане на съветско влияние, затова и 
предизборните плакати ясно отразяват борбата срещу комунизма. така в 
един от известните си плакати хдс твърди, че всички марксистки пътища 
водят към москва (фиг. 18).

И двете германски държави обучават художниците си да обрисуват 
светлото бъдеще чрез образи на по-добрия живот. плакатите, въплъщава-
щи най-пълно тези цели, се опитват да илюстрират как светът на бъдното 
може да бъде построен с оръдията на настоящето. непрестанният диалог 
между източно- и западногерманските художници продължава дори през 
най-напрегнатите и ‘горещи’ периоди на студената война. сравненията 
в образността, която две държави с толкова различни политически сис-
теми споделят, могат да ни обогатят с нови перспективи към визуалните 
стратегии на идеологическото влияние и зрителното внушение. насите-
ни както с националистически импликации, така и със знаци и символи 
на интернационалното, тези политически плакати се очертават като едни 
от най-добрите примери на политическото плакатно изкуство от първото 
следвоенно десетилетие. поради динамичността и лесното си възпроиз-
водство плакатът бързо отправя своите искания към общественото въ-
ображение и улавя породените от студената война политически дебати и 
кризи в двете германски държави. ако в западната част плакатите рекла-
мират прогреса, комфорта и благополучието, то в източната те отразяват 
социалистическото обещание за щастие. И в двете страни обаче темите за 
свободата и успеха се превръщат в ключови ценности на променящите се 
общества. нарастващото напрежение между съветския съюз и сащ, ви-
димо на макроравнището на студената война, е отразено на микроравни-
ще във визуалната пропаганда в Източна и западна германия. плакатните 
кампании на двете германски държави изобразяват и отразяват политиче-
ските конфронтации между двата по-големи идеологически блока.
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ясно е, че развитието на политическото плакатно изкуство в Източна 
и западна германия е повлияно съответно от съветското и американското 
управление. докато в Източна германия пропагандата е под въздействие-
то на съветските чиновници по културата, западногерманската пропаган-
да е насочвана от министерството на военното управление на германия, 
започнало работа през 1946 г. дотогава американските чиновници по кул-
турата не обръщат почти никакво внимание на немската културна сцена6. 
първоначалното американско безразличие към развитието на германско-
то изкуство е в контраст с отношението на съветското военно управле-
ние, което осъзнава важността на изкуството като посредник в масовото 
политическо (пре)възпитание. Указ от 1945 г. за възстановяване на гер-
манския културен живот в съветската зона призовава към „мобилизация 
на изкуството в борбата срещу фашизма и в битката по превъзпитаването 
на германския народ в духа на истинската демокрация“7. до 1947 г. съ-
ветската политика по изкуството се характеризира с естетическа толе-
рантност и относителна либералност. през 1946 г. подполк. александър 
димшиц, главният съветски чиновник по културата в германия, публику-
ва в Теглихе рундшау (съветския вестник в Берлин) поредица от статии, в 
които обяснява, че социалистическият реализъм не е ‘канон’ или ‘догма’, 
той е отворен към всякакви теми и форми на изкуството8. съвсем естест-
вено със засилването на студената война тази тенденция се променя и на 
конференция, състояла се през ноември 1947 г. в „дома на културата на 
съветския съюз“ в Берлин, димшиц твърди, че изкуството е част от една 
по-голяма културна битка между комунизма и капитализма9. „преобръ-

6  за по-подробна информация относно американската културна политика 
в окупирана германия в периода 1945–1949 вж. goldstein, Cora Sol. „The Control 
of Visual representation: american art Policy in Occupied germany, 1945–1949“. 
In giles Scott-Smith and hans Krabbendam, eds., The Cultural Cold War in Western 
Europe 1945–1960 (london–Portland/Oregon: Frank Cass Publishers, 2003): 283–300.

7  „Указ на главнокомандващия на съветското военно управление и главноко-
мандващия на съветските сили в германия“, Берлин, номер 51, 4 септември 1945 г., цит. 
по Kuby, erich, The Russians and Berlin, 1945, london 1965: 335–336.

8  за допълнителна информация относно културната политика в окупираната 
от ссср германия вж.: genton, Bernard, Les Alliés et la Culture: Berlin 1945–1946 
(Paris: Presses universitaires de France, 1988); Pike, David, The Politics of Culture 
in Soviet-Occupied Germany 1945–1949 (Stanford: Stanford university Press, 1992); 
rueschmeyer, marilyn, State Patronage in the german Democratic republic: artistic 
and Political Change in a State Socialist Society. In J. huggins Balfe, ed. Paying the 
Piper: Causes and Consequences of Art Patronage (urbana: university of Illinois Press, 
1993): 209–215.

9  по този проблем вж. коментарите на goldstein, op. cit., p. 285.
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щането на съветската културна политика в германия отразява една нова 
стратегия на ссср, породила се от важните промени в международната 
обстановка. през 1947 г. вече е изчезнала възможността за възстановя-
ване на следвоенна европа чрез сътрудничество между ссср и сащ“10.

съвсем логично през следващите години непрестанният сблъсък 
между руснаци и американци за контрол над германия се усилва и пла-
катната пропаганда се вмества в тази задълбочаваща се в хода на студе-
ната война конфронтация между Изтока и запада. оформят се множество 
формални и неформални, явни и скрити връзки, които насърчават худож-
ниците на плакати да работят в контекста на разгръщащата се мрежа от 
културни взаимоотношения съответно между западногерманци и амери-
канци и източногерманци и руснаци. до 1947  г. както съветските, така 
и американските чиновници по културата вече са избрали подходящите 
според тях елементи, подпомагащи развитието на една нова източногер-
манска и западногерманска колективна идентичност. разпространението 
на тези елементи е подпомогнато от кампаниите в масмедиите. И двете 
държави определят като основни цели на своята политика по изкуството 
преодоляването на културната изолация на третия райх и интеграцията 
съответно на западна германия към запада и на Източна германия – към 
Изтока. ето защо пропагандните плакати трябва да отговарят на изисква-
нията на променилите се политически съюзи, а всяка кампания трябва да 
е в тясна връзка с идеологическите стратегии, вписващи се в моделите на 
съперничество на студената война.

след октомври 1947  г. американската стратегия по отношение на 
ссср бележи поврат. „от този момент нататък антикомунистическата ре-
торика заема централно място в американската пропаганда. тази тенден-
ция е особено силна в Берлин, където руснаци и американци буквално се 
състезават за сърцата и умовете на хората“11. в тези политически условия 
американското правителство използва масмедиите, за да се противопос-
тави на съветската антиамериканска пропаганда. ескалиращата конфрон-
тация между сащ и ссср довежда до нарастване на политическата цен-
зура в Берлин. ако в началото в западната част на Берлин политическата 
карикатура все още се толерира, то със започването на студената война 
западногерманското правителство забранява всякакви антиамерикански 
визуални послания. самите руснаци поставят изкуството и пропагандата 

10  Ibid., p. 285.
11  Ibid., p. 295.
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в предните редици на културната си офанзива, а американските военни 
усвояват този модел и реагират по съответния начин12.

за да неутрализира мощната съветска политическа офанзива в кул-
турния свят на германия, американското министерство на военното уп-
равление разработва политики и прикрити спонсорски програми, които 
да засилят структурната връзка между западногерманските художници и 
сащ. преди началото на студената война обществените културни дей-
ности и в двете германски държави се съсредоточават върху превъзпи-
таването на населението и битката с нацисткото наследство. по-късно 
правителствата на Източна и западна германия трябва да се справят с 
противоречивите политически и идеологически проблеми, възникващи на 
съответните територии в резултат на породилите се по време на студена-
та война модели на ‘западното’ и ‘източното’. едва няколко години след 
политическия и военен разгром на третия райх битката за политическо 
надмощие между двата идеологически противостоящи си блока започва 
да използва визуални сигнали и символи, имащи дълга история в техники-
те за визуално убеждение. продължилото дванадесет години въздействие 
на нацистката идеология обучава германските художници на тънкости-
те на психологическата война – факт с особено значение за визуалните 
пропагандни кампании по време на идеологическите битки на студената 
война. Именно това, както и наличието на огромен арсенал от политиче-
ска иконография, създава идеалните условия за възраждането на полити-
ческата пропаганда след втората световна война. въпреки всичко, това, 
което продължава да учудва, е обвързаността на политическото плакатно 
изкуство със символи, метафори и реторически стратегии, водещи своето 
начало от първите две революционни десетилетия на хх век. 
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‘Големият взрив’ в детското социално  
законодателство на България:  
репрезентации в социалистическата 
научнопопулярна литература, 
1944–1989 г.

светла БалуЦова

една от основните отличителни черти на европейските общества от края 
на XIX и особено през хх в. е засиленият държавен интерес към общест-
вените проблеми и социалните грижи, изразен в кодифициране на соци-
ално законодателство в разнообразните пресечни сфери между частния и 
публичния живот. от самото начало децата – дефинирани като най-уязви-
ми жертви на бедността, а след това и като най-застрашени физически и 
морално от последствията на мизерията бъдещи стожери на нацията – се 
превръщат в основна целева група на социалните мероприятия. 

развитието на социалното дело в областта на държавния сектор, 
включително еволюцията на държавните мероприятия в сферата на дет-
ските социални практики и здравеопазването, са отдавна установен обект 
на изследване в западната историография, като основните научни анализи 
започват да се появяват почти непосредствено след края на втората све-
товна война и значително ескалират през следващите няколко десетиле-
тия. как обаче се представя развоят на социалното дело и в частност раз-
витието на детските социални грижи и политика от страна на българската 
държава в историческата и научнопопулярна литература през същия този 
период у нас? дали българският социализъм признава приноса на пред-
ходните десетилетия за успеха в социалното дело или, обратно – възприе-
тото революционно тълкуване на историята в следдеветосептемврийския 
период се пренася и върху историята на социалната политика в страната? 

в настоящето експозе се прави опит за анализ на някои особености 
на следдеветосептемврийската историография в областта на българска-
та социална история, с които се внасят значими промени в публичните 
представи за миналото на социалното дело и детското законодателство в 
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страната. преки техни последствия се явяват легитимирането и абсолю-
тизирането на ролята на Българската комунистическа партия в общест-
вения и частния живот, а също и нейното митологизиране като единствен 
гарант на социалната сигурност и стабилност в настоящето и бъдещето на 
страната. за основни извори на разработката служат юбилейни сборници, 
пропагандни материали, насочени към родната и чуждестранна аудито-
рия, както и авторитетни справочници с енциклопедичен характер.

Значението на социалната политика в европейски план  
и развитието на детското социално законодателство  
в България

по определение социалната политика се разглежда като съвкупност от от-
делни взаимно свързани и хармонизирани законодателни прояви, целящи 
да посрещнат и облекчат основни човешки нужди, да подобрят жизнения 
стандарт и да осигурят достъпа на населението до пакет от жизнено- и 
обществено-необходими държавно-гарантирани продукти и/или услуги. 
дефинираният обхват на социалната политика в зависимост от целевите 
ѝ обекти – целокупния народ или диференцирани, т.е. привилегировани и 
непривилегировани социални групи – е в пряка връзка с представите за 
същността на гражданските и човешки права в определен историко-поли-
тически етап на развитие на дадено общество1.

неминуемо към сферата на социалните мерки и дейности, предприе-
мани от държавата, се причисляват и грижите, полагани за подрастващите 
поколения. появата и развитието на националната държава преосмисля 
представите за децата, като индивидуалното им добруване започва да се 
отъждествява с икономическите, военни и международни успехи или про-
вали на самата нация. това налага активна, законодателно регламенти-
рана намеса от страна на държавата в отглеждането на нейните бъдещи 
граждани2. в продължение на няколко десетилетия през първата поло-
вина на XX в. в редица европейски страни се приемат закони, осигуря-

1  вж. greve, Bent. Historical Dictionary of the Welfare State. maryland: Scarecrow 
Press, 1998, 2006; Fraser, Derek. The Evolution of the British Welfare State. History of Social 
Policy since the Industrial Revolution. macmillan education ltd, 1984, pp. xxiv – xxviii; W. 
J. mommsen (ed.). The Emergence of the Welfare State in Britain and Germany, 1850–1950. 
london: german historical Institute, 1981.

2  richard Wall and Jay Winter (eds.). The Upheaval of War: Family, Welfare and Work 
in Europe, 1914–1918. Cambridge university Press, 1988; Dwork, Deborah. War is Good for 
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ващи определен минимум от грижи в сферата на детското социално дело 
и здравеопазване. такива са предоставянето на финансови средства или 
помощи в натура на семейството при раждане и отглеждане на деца, оси-
гуряването на достъп до услугите на здравните заведения за бременните, 
родилките и техните бебета. към социалните инициативи, подети от стра-
на на държавата, спадат гарантирането на услугите на детските здравни, 
възпитателни и образователни институции, предоставянето на храна на 
децата от социално слабите групи, както и въвеждането на универсални 
или подоходни-зависими семейни добавки3. те именно допринасят за по-
лагането на необходимите основи, върху които по-късно стъпва утвърди-
лата се през следвоенния период социална държава. 

макар и със закъснение във времето, развитието на социалната по-
литика в България – особено в областта на семейното и детското зако-
нодателство – се доближава до историята на европейските си първооб-
рази, като междувоенният период се оказва особено богат на социално 
законотворчество от страна на българската държава4. националната ка-
тастрофа, подпечатана с ньойския мирен диктат през 1919 г. и последва-
на от дълбока икономическа и културна криза през следващите няколко 

Babies and Other Young Children: A History of the Infant and Child Welfare Movement in 
England 1898–1918. london and New York: Tavistock Publications, 1987.

3  за повече подробности за развитието на семейното и детско социално законо-
дателство в европейски план вж. gauthier, anne helene. The State and the Family: A Com-
parative Analysis of Family Policies in Industrialized Countries. Oxford: Clarendon Press, 
1996; lawrence, Jon and Pat Starkey. ‘Introduction: Child Welfare and Social action’. In: Jon 
lawrence and Pat Starkey (eds.). Child Welfare and Social Action in the Nineteenth and Twen-
tieth Centuries. International Perspectives. liverpool: liverpool university Press, 2001, pp. 
1–11; Saraceno, Chiara. ‘Social and Family Policy’. In mazio Barbagli and David I. Kertzer 
(eds.). Family Life in the Twentieth Century. New haven and london: Yale university Press, 
2003, pp. 238–269; Pedersen, Susan. Family, Dependence, and the Origins of the Welfare 
State: Britain and France, 1914–1945. New York: Cambridge university Press, 1993. Fuchs, 
rachel g. ‘Charity and Welfare’. In mazio Barbagli and David I. Kertzer (eds.). Family Life 
in the Long Nineteenth Century 1789–1913. New haven and london: Yale university Press, 
2002, pp. 155–194; Bock, gisela and Pat Thane. ‘Introduction’. In: gisela Bock and Pat Thane 
(eds.). Maternity and Gender Policies. Women and the Rise of the European Welfare States, 
1880s–1950s. london: routledge, 1991, pp. 1–20.

4  за повече подробности относно развитието на социалното законодателство 
спрямо семейството и децата в междувоенна България вж. Baloutzova, Svetla. De-
mography and Nation. Social Legilsation and Population Policy in Bulgaria 1918–1944. 
Budapest: Ceu Press, 2010; ‘непризнатата приемственост: предсоциалистическите 
корени на детското законодателство при социализма (България, 1919–1944)’. – в: 
Иван еленков и даниела колева (съст.) Детството при социализма: политически, 
институционални и биографични ракурси. под печат.
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десетилетия, поставя пред поредица български правителства необходи-
мостта от социални мероприятия, целящи възвръщането на национал-
ния дух и мощ на страната, както и гарантиращи спокойствието и мира 
в обществото. особени надежди от страна на държавата се инвестират 
в младите поколения – в качествения и количествения състав на децата 
и младежта, като се подемат практически и законодателни мероприятия 
за подобряване на майчиното и детското здравеопазване, за подпомагане 
на бедните, на сираците и поощряване на раждаемостта. такива са ини-
циативите на Бзнс за въвеждането на превантивно здравеопазване с по-
ложителна евгенична мотивация (закон за трудовата повинност, 1920 г.; 
законопроект за народното здраве, 1923 г.), по-късно продължени, макар 
и с известни модификации, от правителството на демократичния сговор 
(закон за народното здраве, 1929 г.) и разширени и допълнени от прави-
телствата на г. кьосеиванов и Б. филов (наредба-закон за изграждане на 
здравни домове в селата и по-малките градове, 1938 г.; законопроект за 
изменение и допълнение членовете 54, 189 и 349 от закона за народното 
здраве, 1940 г.). за да се подсигури минималното благополучие на младо-
то поколение с оглед на неговото изхранване и морално-етично оформя-
не, през 1934 г. се обнародва наредба-закон за обществено подпомагане, 
претърпяла впоследствие няколко поредни допълнения. Именно в нейни-
те рамки през 1939 г. се организират училищни трапезарии, осигуряващи 
безплатна храна на нуждаещите се деца. самата предистория на наред-
бата-закон за обществено подпомагане нагледно повтаря еволюцията на 
европейската социална политика: от задача и грижа на благотворителния 
сектор и местната власт до цел и задължение на държавата. 

с нарастване на заплахата от нова световна война, както и в самия 
ѝ разгар, последователните правителства на Богдан филов гласуват со-
циални мерки с цел облекчаване на положението на семействата с деца и 
особено на многодетните родители. такива са законът за временното уве-
личение на заплатите на държавните служители и за временно добавъчно 
възнаграждение за семейното положение на същите служители по бю-
джета за 1941 бюджетна година; законът за подобряване на материалното 
положение на държавните, общинските и други служители в Царството, 
1942 г.; правилникът за издръжка на работническите деца, 1942 г.; както 
и първият пронаталистичен закон в България – законът за многодетните 
български семейства, 1943 г. така 9 септември 1944 г. – датата, от която 
Българската комунистическа партия официално се легитимира в, а по-
късно изцяло узурпира държавната власт – заварва в страната едно со-
лидно детско и семейно социално законодателство, което служи за фунда-
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мент на последвалите социални инициативи спрямо семейството и децата 
през социализма.

Историята на социалната политика към семейството  
и децата в социалистическата историография на България 

9 септември 1944 г. – денят на поредния и вероятно най-значим в съвре-
менната българска история преврат5, се концептуализира в социалисти-
ческата официозна литература и историография като вододел в историче-
ското развитие на страната, като ‘въоръжено въстание’6, поставило на-
чалото на социалистическа революция – последната сравнима с ‘великата 
октомврийска социалистическа революция’, макар и с местно, българско 
измерение7. девети септември се представя като праг, чрез който се за-
гърбва вековната икономическа изостаналост на страната и се прекрачва 
към лагера на икономически най-напредналите държави, стоящи начело 
на световния исторически прогрес8. 

следвайки най-радикалното идеологическо тълкувание на понятието 
‘революция’  – revolutio (лат.), т.е. (пре)обръщане  – като ознаменуване 
на драматична смяна на даден политически режим с друг и обозначава-
не на драстични промени, коренно преобразували властта, обществото и 
културата като цяло9, деветосептемврийската узурпация на държавната 

5  за нестихващото, продължаващо влияние на датата 9 септември 1944  г. 
върху публичното съзнание на българското общество дори и понастоящем вж. опре-
делянето на деветосептемврийския преврат за най-значимо политическо събитие на 
българския XX в. от зрителите на Бнт в съответната документална поредица: http://
vek.bnt.bg/politicheski-sabitiya/c221,6-09091944g.html.

6  вълко Червенков. За нови големи успехи по пътя на социализма. Резюме от 
доклада по случай деветата годишнина на Девети септември, софия: отдел за поли-
тическа просвета при пп на Бзнс, 1953, с. 1; Българската комунистическа партия в 
борбата за построяване основите на социализма (1948–1952 г.), софия: Издателство 
на Бкп, 1957 г., 9–10; елена стателова и стойчо грънчаров. История на нова България 
1878–1944, софия: анубис, 1999, 632–633.

7  акад. христо христов. ‘хиляда и триста години българска държава, народност 
и култура’. – в: България 681–1981, софия: Издателство на отечествения фронт, 1981, 
с. 39.

8  пак там.
9  според античната дефиниция на аристотел ‘революцията’ бива два вида – до-

веждаща до пълна обществена промяна или такава, чрез която се постига модификация 
на съществуващите условия. европейската модерност, установена с победата на френс-
ката революция през 1789 г., възприема за меродавна само онази част от определението, 
с която се легитимира бинарната опзиция на миналото и настоящето, отрицанието на 
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власт начело с Бсп се поставя в бинарна опозиция на миналото. подобно 
на лениновата интерпретация на руските размирици от 1905 г., девето-
септемврийските събития в България се отъждествяват с ‘новото’, което 
е пълно и съзнателно търсено отрицание на ‘старото’10, т.е. сравнява се 
със счупването на ‘веригите на монархофашисткия строй’11 и се отъжде-
ствява с победата на справедливостта в общественото устройство чрез 
вземането на народните съдбини в собствени ръце12. 

революционните визии за обществена промяна следват модела ‘теза–
антитеза’, установен още от основоположника на социализма у нас дими-
тър Благоев13, и се превръщат във верую както на новодошлата на власт 
Бкп14, така и на генерираната под нейно ръководство историография15. 
дихотомията ‘преди’ и ‘след’ ‘емблематичната’ деветосептемврийска да-
та се затвърждава в българската историческа мисъл през последвалите 
45 години, като историческото развитие на най-новата българска държава 
бива преплетено с историята на самата комунистическа партия16. след-
вайки идеологическите рамки на революцията като буреносен раздел, 
историческото минало преди 1944 г. се идентифицира негативно с ‘капи-
тализъм’ и ‘фашизъм’, с политическата хегемония на ‘незаинтересована-

евлоюцията чрез драматични преобразувания. вж. aristotle. The Politics. Baltimore: Pen-
guin Books, 1964, 1972, p. 190; godwin, Jeff. No Other Way Out: State and Revolutionary 
Movements, 1945–1991, Cambridge: Cambridge university Press, 2001, p.p. 5, 9. вж. също 
The International Encyclopedia of Revolutional Protest: 1500 to the Present, malden, ma: 
Wiley&Sons, 2009.

10  вл. ленин. ‘революционният подем’. – във: в. И. ленин. Съчинения. том 18, 
Из дателство на Българската комунистическа партия, 1952 г., 93–100. там ‘революцион-
ният подем’ на трудовите маси е противопоставен на ‘епоха на вилнеене на черносотни-
ческата контрареволюция, на либералнобуржоазното ренегатство и пролетарското уни-
ние и разпадане’, с. 93. 

11  Червенков. За нови големи успехи по пътя на социализма, с. 1.
12  пак там.
13  вж. мито Исусов. Комунистическата партия и революционния процес в Бъл-

гария 1944–1948 г., софия: партиздат, 1983, 10–12.
14  за повече подробности относно начините на Бкп да приложи революционната 

класова теория на практика веднага след 9 септември 1944 г. вж. мутафчиева, вера, в. 
Чичовска, д. Илиева, е. нончева, зл. николова и Ц. величкова. Съдът над историците. 
Българската историческа наука: документи и дискусии, 1944–1950 г. том I, софия: 
Издателство ‘проф. димитър маринов’, 1995.

15  пак там.
16  вж. сливането на комунистическа партия и държава според чл. 1а на консти-

туцията от 1971 г. в: методиев, веселин и лъчезар стоянов (съст.). Български консти-
туции и конституционни проекти, софия: държавно издателство ‘д-р петър Берон’, 
1990, с. 57.
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та буржоазия’, безразлична към болките и нуждите на широките народ-
ни маси. в противовес на това минало, социалистическото настояще се 
идентифицира с народовластие и установяване на справедлив и хуманен 
строй, асоциира се с човеколюбива социална политика от страна на со-
циалистическата държава към всички слоеве на населението.

налагането на подобен класово-политически обагрен анализ към ис-
торическото развитие на обществото оставя своя ясен отпечатък и върху 
публикуваните данни, отнасящи се до историята на социалните грижи и 
социалната политика в България. вместо революционни постановки оба-
че, в сферата на социалните грижи и законодателство превес взема репре-
зентация за абсолютното начало, силно наподобяваща идея, възникнала в 
началото на хх в., а именно хипотезата за големия взрив. нейните създа-
тели – руският математик александър фрийдман (1922 г.) и белгийският 
йезуит и учен Жорж льометр (1927 г.) – независимо един от друг достигат 
до концепцията за произхода и еволюцията на вселената като безкрайно 
разширяваща се и разрастваща реалност, чиято сингулярност, т.е. начал-
на точка назад във времето, е белязана от парадоксална плътност и из-
ключителни температури, довели до ‘експлозия’ на първичния атом’17. 
Идеята за големия взрив се опитва да обясни произхода на космоса, като 
съвместява научни, философски и теологични представи за генезиса. в 
основата си тя бива оприличена на съвременно митотворчество, навява-
що асоциации с божественото сътворение на света. недоказана експери-
ментално, хипотезата за големия взрив не изяснява и не обяснява обсто-
ятелствата около първичната експлозия във времето, а по-скоро описва 
развитието на света след онази митична пределна точка преди безпаметни 
милиарди години назад в крайното минало. докато революционната кон-
цепция на развитие се основава на бинарната опозиция ‘минало’ – ‘насто-
яще и бъдеще’, големият взрив определя онзи начален миг, отвъд който 
всичко е сведено до ex nihilo, т.е. до нищото. едва след този предел на 
предисторическото започва историята. 

представите за големия взрив са най-близки до репрезентация-
та, която историята на детската и семейна социална политика получава 

17  за произхода, същността и тълкуванията на хипотезата за големия взрив 
вж.: Kragh, h. Cosmology and Controversy, Princeton NJ: Princeton university Press, 
1996; и Kolb, edward; Turner, michael. The Early Universe, addison – Wesley, 1988. 
за по-кратка и прегледна информация вж. представените данни за големия взрив в 
електронната енциклопедия Уикипедия: www.en.wikipedia.org/wiki/Big-Bang, както 
и превода им в българския сайт.
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в научнопопулярната социалистическа литература. през 1952  г. пропа-
гандната брошура Грижите за децата в Народна Република България, 
публикувана на английски език и предназначена за чуждестранната ауди-
тория на международната конференция за закрила на децата, възхвалява 
успехите на страната в борбата с детската смъртност, като ги представя 
за постижение на мирната политика на социалистическото правителство, 
на съзнателните усилия на българския народ и неговите здравни работ-
ници, както и на вдъхновяващия пример и безкористната подкрепа на 
съветския съюз18. за сметка на това предсоциалистическата държава се 
определя като ‘незаинтересована’ и ‘безразлична’ към детското и майчи-
но здравеопазване, като историческо пространство, белязано от липса на 
медицински и акушерски услуги от страна на централната власт19.

през следващите десетилетия преддеветосептемврийските успехи в 
социалното законодателство и практика продължават да се игнорират и 
изтриват от публичната памет, като за сметка на това се затвърждава ими-
джът на социалистическата държава начело с Бкп като основоположник 
и творец на социалната система в България. през 1969  г. в специален 
сборник на министерството на народното здраве, посветен на двадесет 
и пет години социалистическо здравеопазване в страната, историята на 
детското здравеопазване се разглежда изключително в рамките на исто-
рията на самата Бкп20. макар и да се признават известни грижи от страна 
на българската държава в областта на родилната помощ след 1878 г., те 
се отдават на помощта на руските ‘братя-освободители’, а откриването 
на родилни институции се свързва с влиянието на съветската здравна 
система в България21. ако се допускат отделни препратки към детската 
здравноохранителна практика (уреждането на детски сектор към алек-
сандровската болница и организацията на първото заведение за детска-

18  The Care for Children in the People’s Republic of Bulgaria, National Initiative 
Committee for the Preparation of the International Conference for the Defence of Children, 
1952, p. 42.

19  пак там, с. 7.
20  Игнатов, к., ев. апостолов, в. Чолаков, н. нешев и в. михов. ‘социалисти-

ческата революция и нейното значение за развитието на българското здравеопазване’. – 
във: кирил Игнатов (съст.). 25 години социалистическо здравеопазване, софия: меди-
цина и физкултура, 1969, 17–45.

21  щъркелов, Ил., е. светославова и г. стоименова. ‘акушеро-гинекологична по-
мощ’. – във: Игнатов, 25 години социалистическо здравеопазване, 359–392. 
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консултация22), то те са или изключение, или се третират като проява на 
дребнобужоазна милостиня от унизително естество23.

пример за начално социалистическо ‘сътворение’ в областта на со-
циалната политика спрямо семейството и децата дава и самата деветтомна 
Енциклопедия България, посветена на 1300-годишнината от образуване-
то на българската държава и включваща, съгласно думите на редакцион-
ната колегия, всичко най-съществено, създадено от българския народ по 
време на хилядолетната му история24. според предговора на изданието, 
започнато през 1978  г., Енциклопедията се базира на научните трудо-
ве и постижения на изявени научни работници от Българската академия 
на науките, на университетски преподаватели, както и на специалисти от 
различни научни и, не на последно място, партийни институции25.

визирайки настоящото социално законодателство на народната ре-
публика, Енциклопедия България го представя като продукт на дълго ис-
торическо развитие26, чието начало имплицитно се свежда до ‘деветосеп-
темврийската социалистическа революция’ и следователно се обвързва с 
историята на комунистическата партия. като най-ранни прояви на соци-
ално законодателство в областта на семейните и детски грижи Енцикло-
педия България посочва наредбата-закон за изравняване на правата на 
двата пола от 1944 г., последвана от първата социалистическа, димитров-
ска конституция, 1947  г., с която се гарантират равни права на децата, 
родени в и извън брак. социалната политика спрямо семейството и деца-
та се дефинира като система от научнообосновани мероприятия, целящи 
подобряването на здравното обслужване и здравеопазването на детето 
и неговата майка27, като акцентът пада изключително върху държавните 
инициативи след 1944 г. подчертава се, че единствено широкообхватна 
програма в сферата на социалната политика, придружена от постоянно 
нарастващи разходи от страна на социалистическата държава, може да 
осигури безплатна и универсална защита на майчинството и детството в 
страната. законът за здравната защита на майчинството и детството от 
1946  г. и Указът за насърчаване на раждаемостта и многодетството от 

22  Енциклопедия България. том IV, с. 786.
23  маркова, Цветана, н. николов, Ж. коева и в. кесякова, ‘социални грижи’. – 

във: Игнатов, 25 години социалистическо здравеопазване, 347–58.
24  ‘предговор’. – във: Енциклопедия България. том I, софия: Издателство на Бан, 

1978, с. 5.
25  пак там, с. 6.
26  пак там. том VI, с. 155.
27  пак там. том IV, с. 786. 
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1951 г., които съчетават пронаталистични мотиви с правителствена анга-
жираност в социалната сфера, се сочат като първи инициативи от страна 
на българската държава да въведе семейни добавки и детски помощи в 
страната28. премълчава се обаче законът за многодетните семейства, кой-
то действа в следдеветосептемврийския период, тъй като той се оказва 
не оригинален ‘социалистически’ акт, а изменение на по-стара, датираща 
отпреди 1944 г., ‘буржоазна’ законодателна наредба.

с времето самоналагащата се социалистическа реторика се затвърж-
дава като константна величина. противно на революционния анализ на 
обществено-историческия развой като продукт на многолетна усилена 
класова борба, социалната политика в България бива лишена от своето 
минало. в социалистическата научнопопулярна литература тя нито се 
базира на дихотомията ‘старо и ретроградно’  – ‘ново и прогресивно’, 
нито се подплатява с мерки и законодателни дейности, чието натрупва-
не в предсоциалистическото време и пространство би довело до качест-
вен скок в социалната дейност на държавата след 1944 г. по този начин 
социалистическата историография пресича възможността да се признаят 
заслуги от несоциалистическо естество. вместо да прибегне до патоса 
на революционната реторика, предпочитание се дава на космологичния 
образ и на метафоричните представи за ‘големия взрив’ – олицетворение 
на началото на самото вселенско, в този случай социалистическо, лето-
броене. 

Заключение

докато европейските социални практики и политики имат своята дългого-
дишна история и са резултат на национални традиции, то историческият 
път на България към детското и семейно законотворчество се представя 
в научнопопулярната литература от близкото минало като изключителен 
продукт на социалистическия период, прокаран под ръководството на 
Бкп. последната се явява и негов основен вдъхновител и инициатор.

при представянето на историята на детското социално законотвор-
чество в България се изоставя обичайният революционен подход за тъл-
куване на обществения развой. вместо да се приложи дихотомната поста-
новка ‘мизерия/капитализъм’ – ‘благоденствие/социализъм’, имплицитно 
се прибягва към образността и символиката на идеята за големия взрив, 
като се внушава представата за сътворение ab ovum (редуцирано до 9 сеп-

28  пак там.
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тември 1944 г. като начало) и от нищото (т.е. преддеветосептемврийската 
епоха). това от своя страна довежда до легитимирането и затвърждава-
нето на ролята и статута на комунистическата партия като единствената 
социална политическа формация в историята на българското общество. в 
социалистическия разказ за основите на социалната държава в България 
9 септември 1944 г. – денят, в който Българската комунистическа партия 
идва и се задържа на власт близо половин столетие – приема облика на 
големия взрив, т.е. превръща се в олицетворение на първичното начало 
на историята, както и на самото сътворение. така в близката социалисти-
ческа митология Бкп приема и дори узурпира ролята на твореца – глав-
ния двигател на света и на самото съществуване. какви са политическите 
последствия от налагането на този социален мит в историческото прос-
транство на България, е въпрос на бъдещи изследвания.
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Косово на широк екран

Димитър атанасов

1989 е годината на особено концентриране на внимание върху топоса ко-
сово – и в географски, и в имагологичен смисъл. на 28 юни 1989 г. се на-
вършват пълни шест века от битката на косово поле (15/28 юни 1389 г.), 
в която сърби и турци сякаш не успяват да се победят, но и двете армии 
губят своите водачи. И княз лазар, и османският султан мурад загиват. 
надвисналата над пропаст сърбия (както поетично се изразяват съвре-
менни – и не дотам – учени) така и не успява да се съвземе от този шок, 
а в пълен контраст с нейната окаяност, както е всеизвестно, начело на 
османската империя се оказва Баязид. от този момент нататък на сред-
новековна сърбия ѝ предстои да се свива, стеснена до екстремност от 
османците, които на свой ред в края на хV в. завладяват на практика це-
лите Балкани. самата сръбска държава губи независимостта си в края на 
шестото десетилетие на хV в. след серия компромиси със завоевателите, 
само удължили агонията ѝ. анонимният фолклорен певец и до днес не ѝ 
прощава това: в пълно съгласие с нормативната версия на косовския мит, 
заради прякото неучастие на вук Бранкович1 в косовската битка той е 
безпощадно дамгосан като предател и нему бива отредена вината за пора-
жението, което исторически съвсем не се оказва точно поражение. така 
гибелта на княз лазар бива разбрана като смислово равна на ликвидира-
нето на сръбската държава. вероятно тук се съдържа част от отговора на 
въпроса: „защо точно косово се отличава с такава важност за сърбите?“.

ще поразсъждавам по този въпрос във връзка с филма „Бой на ко-
сово“. ще си позволя накратко да пресъздам сюжетния скелет на тази 
кинолента, за да се вникне в по-нататъшния анализ. след началните над-
писи следва скромната, но насочваща фактология, че камерата ни пренася 
в навечерието на косовската битка, и следва знаковият кадър – годината 
1389, изписана на цял екран на черен фон. тази стилистика е добре позна-
та от практиката на различни пропаганди, в това число и на югославската. 

1  Исторически известно е, че той изпраща военен отряд начело с влатко вукович, но 
лицето му не се появява на бойното поле на 15/28 юни 1389 г. – факт, който натежава фол-
клорното отражение, където именно вук е посочен като предател.
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достатъчен е един поглед към декора, подбран съвсем нарочно за чест-
ването на шестстотингодишния юбилей. той е издигнат на косово поле, 
на мястото на паметника, посветен на знаковата битка, като на огромното 
пано зад оратора с гигантски цифри е изписано простичкото наглед 1389–
1989. ключовото ораторско присъствие е на слободан милошевич – фи-
гура, на която обществото в сърбия2, а и не само, възлага в онзи момент 
грандиозни надежди. простичко, но само на пръв поглед. потискащо гра-
мадните цифри, за чието обхващане сякаш се изисква зрително усилие, не 
оставят никаква интерпретативно запълнима празнота, не оставят свобо-
ден ход на посланието. зрителят трябва единствено да е съпричастен, да 
бъде пасивен, но емоционален реципиент на протичащия информационен 
поток, който на свой ред да моделира начина му на гледане на света. от 
друга страна, следва да се отбележи известната театралност на подобен 
„специален ефект“ – подобно на театралната игра, в която всеки жест е 
свръхакцентиран, за да бъде видян и от публиката на последния ред в 
салона, тук отново внушителният размер на цифрите търси и визуална 
достъпност на посланието, което по необходимост трябва да бъде попито 
безостатъчно и от всички.

краят на видимата хронологическа последователност от шест века 
е физически там – това е самият слобо, в чиято политическа реторика 
идеята за реформи и скъсване с наследството на тито съвсем не е чужда, 
даже напротив. основните внушения в тази насока са разположени тъкмо 
по оста, очертана от декора на газиместан – 1989–1389 г., и прочетена 
през косовския епос – онзи, който не разпознава себе си в подвига на 
убиеца на мурад милош обилич, не е сърбин. не без основание може 
да се твърди, че връзката е повече от съзнателно търсена – както милош 
и лазар повеждат сърбия към идеалните предели на инобитието3, за да 
бъде тя спасена от нашествениците, но едновременно с това нейната ги-
бел да се яви факторът, съхранил европа от инвазията на катастрофично 
другите, също така милошевич е приел мисията да върне държавата към 
нейните фундаменти. 

2  степента на приемане на издигането на милошевич за положително явление от раз-
личните югославски народи все още подлежи на дискусия. едно е сигурно – още началото 
на кариерата му не е било еднозначно осъдено или адмирирано. в този ред на мисли знакова 
критика може да бъде прочетена на страниците на хърватското седмично списание „нин“, 
издавано в загреб.

3  според косовския цикъл на косово се случва тъкмо това – княз лазар избира не-
бесното царство пред земното, а милош обилич, обвинен в предателство от вече изменилия 
вук Бранкович, извършва парадигматичното за достойнството на всички сърби убийство на 
турския султан.
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от гледна точка на жанра следва да се напомни, че „Бой на косово“ е 
телевизионен филм. това му гарантира максимално възможна гледаемост, 
тъй като потенциалната аудитория нито е принудена да отдели специално 
време, за да му се наслади в креслото в киносалона, нито има задължени-
ето да заплати за това. решение, което прибавя още една точка в полза на 
правата трансмисия на идейно правилните съобщения, които кинолентата 
пренася – не просто да бъде гледан неангажирано и неконцентрирано, а 
дори да бъде „само слушан“, – във всекидневието често телевизорът ра-
боти само „за компания“. освен това „Бой на косово“ прави своя дебют 
не на широк, а на малък екран. Широка обаче остава целевата му група, 
която фактически и теоретически съвпада със сръбското общество. ето 
защо, макар да е показан първо на телевизионния екран, екранизацията 
като акт е голяма. тъкмо това е и основанието ми за целенасочената не-
точност в заглавието.

в целия филм интерпретативните луфтове са максимално обрани 
от действията и словесните изяви на героите, а отворените перспективи, 
които са част от определението на изкуството, са стеснени до насочване 
на зрителя към конкретно съдържание. всъщност това е лесно обясни-
мо – нито в рамките на националната пропаганда, нито в левите, тотали-
тарни идеологии, личността не е поставена в ситуация да избира – да не 
би случайно да пропусне „правилната“ възможност! в още по-значителна 
степен характерно за филма е създаденото усещане за театрална поста-
новка, а не за филмова лента. героите сякаш говорят не помежду си, а с 
публиката, пред която като на живо играят актьори. на възражението, че 
подобно кинематографично решение е характерно за киното в годините 
на неговото „късно детство“, може да се отговори, че тази „детска бо-
лест“ не се наблюдава поне от няколко десетилетия всред уважаващи себе 
си кинематографии, сред които югославската е извън съмнение.

действието на филма започва със сцена на мирен труд. двойка сред-
новековни селяни, които приличат на средновековни хора, но не и на 
представители на селячеството, с усилие забиват земеделските сечива в 
коравата гръд на земята. средновековна, но и идеологически коректна 
сцена, тъй като основната ценност в социалистическото общество е тък-
мо трудът. Блесналите жита, спонтанно коленичещият в молитвена бла-
годарност в следващата сцена монах, наблюдаващото полската работа на 
родителите си малко дете, овчарят със стадото си – всички тези детайли 
са привлечени, за да не остане у никого съмнение, от една страна  – в 
непознаващата агресията на османския завоевател предкосовска действи-
телност; а, от друга – съвременният сърбин трябва да знае, че традицион-
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ната трудова дейност е естествено състояние на сърбина, който според 
актуалното в социалистическото мислене клише е честен и незлобив. на 
този фон азиатският новодошъл е представен  – направо казано  – като 
зъл и нечестен – епитети, които почти стопяват границата между него и 
лошите в приказките.

след това средновековно, но и дешифрируемо през социалистиче-
ска призма въведение, във визуалния разказ логично е въведен топосът 
косово. това става по всички правила, зададени от фолклора – странник 
среща сляп певец, когото моли да бъде упътен. отговорът е повече от 
знаков – косово е и натам, и насам, а и нататък, също – и в онази посока. 
всички пътища водят от и към косово – словоизразява по подобаващ на 
имиджа му на надмогнал суетата на земните гледки омировският типаж. 
косово е сръбският рим. ето защо на кадрите от косово поле присъстват 
само знакови подробности – християнският храм, през който трябва да се 
привиди изначално християнската същност на мястото, войските на княз 
лазар, вплетени в свещена война за защита на сакрализираната територия 
и, разбира се – армията на агресора, в битката с когото бойците на кру-
шевачкия княз ще намерят най-директния път към инобитието, връщайки 
се под върховенството на своя земен владетел в субстанциалното небесно 
копие на сърбия.

ето защо на места декорът изглежда доста беден, направо сиромаш-
ки. наличието на цялостна пейзажна визия, присъствието на елементи, 
които формират единствено естетска симпатия към екранното случващо 
се, са все похвати, съзнателно отхвърлени от водещата линия, непозво-
ляваща произволни намеси, тъй като всяко отклонение от идейната пра-
вилност би могло да я остави неразбрана и неналожена в съзнанието на 
зрителя.

постепенно фабулата се задвижва от вероломния вук Бранкович, 
който решава да не жертва своето земно царство в името на място отдяс-
но на отца; както и от напредването на османските войски, за да се стигне 
до прелюбопитния момент на княжеската вечеря. за разлика от  домини-
ращата дотук естетика на грандиозното, което на моменти е депресиращо 
грамаданско, изведнъж перспективата се сменя рязко. събитието е вече-
ря-причастие, приемане на тялото и кръвта христови, а не вакханално 
пиршество. а това безспорно е последната вечеря в живота на повечето 
герои – факт, който мнозина от тях споделят със зрителите си (отказвайки 
се на режисьорско равнище от похвата на предизвиканото драматично 
очакване), но сякаш не помежду си. не преставам да си задавам въпроси 
относно техническата реализация на филма и мястото на екипа при съжи-
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вяването на този театрализуем, но крайно лишен от кинематографичност 
сценарий. още в началото част от замисъла е оставена да умре, без дори 
да се направи опит да бъде провокирана диалогичността –  и между геро-
ите, и със зрителите.

Именно княжеската вечеря е времепространството, където и кога-
то се случва фундаменталният сюжетен конфликт – този между милош 
обилич и вук Бранкович. последният се явява в ролята на обвинител, 
усъмнен във верността на младия милош. няколко думи за сценография-
та: атмосферата на лепкава мрачина се разсейва само от светлината на 
свещите, поставени в масивни до монументалност свещници, единствени 
означители на факта, че около трапезата се е събрал цветът на сръбско-
то юначество. самата трапеза е обвита в голямо парче черен плат. дори 
облеклото на присъстващите почти не проблясва. в този миг като мълния 
се стоварват думите на вук, който по характерен за словесното си пове-
дение през целия филм начин хвърля като от нищото в лицето на милош 
обилич съмнението си в неговата искреност. разговорът между двамата, 
в който се намесва и княз лазар, а и фразите на останалите сътрапезни-
ци, са единственият динамизирщ елемент. визията е пожертвана в име-
то на посланието, включващо в себе си задължителните за диалектиката 
персонажи – добрият (милош) и  лошият (вук), макар последният пара-
доксално да носи името на тотемното животно на сръбския народ. може 
би в опит за компенсация на като цяло трудно смилаемата статичност на 
сцената камерата на няколко пъти сменя далечни планове с неагресивен, 
близък план – похват, който за жалост не успява да задвижи случващото 
се извън емоционалния пулс на словото. в далечните кадри липсата на 
достатъчна осветеност води не до графичен контраст на визията, а до ос-
къдност на детайла. сиреч – някаква продълговата маса говори.

ако този наглед странен принцип на псевдодиалог бъде съчетан с 
жанровата характеристика на „Бой на косово“, основанията за режи-
сьорското решение стават явни. Имитативната диалогичност, която при 
внимателно вглеждане може да се окачестви като речитативност за пуб-
ликата, съвсем не е пропуск. за да може посланието, маркиращо юбилея, 
да достигне до зрител, полузадрямал на канапето и гледащ не екрана, а 
пречупванията на светлината в стъклото на сложената пред него бутилка; 
или до домакинята, която в сюблимния миг вероятно изобщо няма да види 
гордо изпънатата шия на милош обилич, а само ще чуе словото му, от 
чиято пресилена интонираност лесно ще стане ясно какво точно трябва 
да разбере. не „подразбере“, защото при подобни замисли подтекстът, 
надтекстът и изобщо  – всеки смислов поток, подлежащ на декодиране, 
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е безостатъчно вреден, тъй като би объркал масовия зрител, чието все-
кидневие е далеч от херменевтиката. последното търси именно отговор 
на питането защо режисьор като Шотра – доказано име в югославската и 
сръбската кинематография, създава силно театрална кинолента със сапу-
нен привкус, която изглежда като творчески провал.

Изображението на баталните сцени, за разлика от анализираното 
дотук, може да бъде смятано за сполучливо. с изключение на няколко 
детайла, които засягат режисурата и костюмографията на „Бой на косо-
во“ и които ще спомена по-нататък. смяната на плановете, относително 
бързата разкадровка, изборът на различни обекти, означаващи вихъра 
на боя – всички тези обстоятелства ме правят склонен да твърдя, че във 
визуално отношение самата битка е едно от попаденията на режисьора. 
визуалната фактура на лентата като цяло е изработена с особена пре-
цизност. всички планове на кадъра, макар и посланието им всякога да 
е едно и също, са смислово натоварени. фонът винаги е съдържателен, 
като малко са участъците, в които той „потъва“ или е просто ненатоварен 
екстериор. И кадрите със застопорен ракурс и варио на камерата, и тези 
в движение са заснети изключително професионално, дори бих казал, по 
присъщ на Шотра и екипа му начин, познат от  филма „зона замфирова“. 
даже и тези обстоятелства обаче не създават вътрешна диалогична среда 
в „Бой на косово“, който въпреки опитите за вграждане на идейни, съ-
временни акценти продължава да изглежда нагласен, неестествен. всички 
герои знаят какво ги очаква.

друга голяма несполука са точно сцените на няколкото персонали-
зирани убийства. ако цялостно не особено логичната постройка на кине-
матографичното тéхне може да има своето обяснение, то подобни реше-
ния трудно биха могли да бъдат ситуирани в причинно-следствена вери-
га, която да ги направи поне инструментално ясни. например – милош 
обилич идва в султанската шатра, заблуждавайки стражите на падишаха 
с обърнато наопаки копие. след като пробожда смъртоносно своя про-
тивник, той не само не е съсечен мигновено, но дори му е дадено време 
да произнесе патетична реч за достойнството, в която дава да се разбере, 
че османската държава и сърбия са царства от различни битийни редове. 
според него новодошлите са просто поредният епизод от хаоса на фено-
меналното битие, за разлика от сърбия, която е царство о подобие на не-
бесното царство. същото право получава и плененият християнски княз. 

актьорското присъствие е достойно за филм, посветен на ядрото на 
сръбската национална идентичност. княз лазар е изигран от милош Жу-
тич, в когото сякаш няма нищо случайно – от визията през речевата изява 
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до екранното му поведение. Изостреният поглед и косата му, започнала 
да придобива сивкави оттенъци, но все още доминиращо гарвановочерна 
на цвят в комбинация с оголената зона на върха на темето му го правят 
да изглежда по особен начин задълбочен и тревожен, носител на знание, 
което според класическата формула му носи страдание. сякаш съдбата на 
сръбската държавност се е отпечатала върху телосложението му в ней-
ното напрегнато от политическата разнебитеност състояние, но въпре-
ки това достойна в очакването на своята гибел. мисъл, равносилна на 
идеята, че в скоро време субектът ще престане да бъде именно субект, 
доколкото предстои драмата на разделянето му от самия него. въпреки 
това и младият обилич, и князът са всякога гордо изправени и гледат 
строго. лазар е монументално застинал в позата на царското страдание, 
наподобяващ своята сърбия преди и по време на косовската битка. дори 
сянка от усмивка не се появява на лицето му през цялото времетраене 
на филма. в „Бой на косово“ изцяло липсват художествени похвати от 
смехотворящия спектър. не, всъщност те вероятно никому не липсват, но 
са радикално и безостатъчно изключени от видимото на големия екран. 
с косово шега не бива! няма дори витално намигане към войнстващия 
национализъм, познато ни от текстове на сръбски академични люде4. по 
същия начин у нас никой не си позволява съмнителното удоволствие да 
се развлича по подобен безотговорен начин с раковски, Ботев, левски.

в образа на княгиня милица влиза горица попович, на която ролята 
също пасва перфектно. силна в подкрепата си към травматично насоче-
ния в единствено вярната посока – към косово – княз, тя остава също 
така монументално мощна и в скръбта си, а нейната участ сякаш изглежда 
въплъщение на съдбата на сръбския народ. през нейната биография може 
да бъде прочетена тази на сърбите в следващите няколко столетия – те 
няма да имат собствен владетел. земното отражение на отвъдното – дър-
жавата – ще принадлежи другиму, те чисто и просто ще бъдат изхвърлени 
от оста на напредващата към второто пришествие история. при вестта за 
убития си съпруг княгиня милица не само че не изпада в „плач безнадеж-
ден“. напротив, нейната съкрушеност се декодира тъкмо чрез безутешно-
то ѝ мълчание. замълчаването на нямащия думата по отношение на самия 
себе си поради лишаване от субектност. 

всепризнатата звезда на косовския фолклорен цикъл  – милош 
обилич, е изигран от младия тогава Жарко лаушевич. Избор, който за 

4  Чудесен пример в това отношение е книгата на радивой радич, посветена тъкмо на 
въоръжения с образи на миналото национализъм. вж. радић, радовој, Срби пре Адама и после 
њега, Београд, 2005.
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пореден път доказва важността на филма, проследена чрез логиката на 
държавната поръчка и идейната презареденост. той е един от няколкото 
образи, принудени да носят и социални послания. още с първата си по-
ява юнакът обилич освобождава несправедливо арестувания от сръбски 
войници лекар от призрен, действайки като един балкански робин худ, 
като истински войн на спаведливостта. с това свое действие обаче героят, 
превърнал се в модел за сръбската национална пропаганда, в идеалния 
сърбин, успява да се застъпи не само за беззащитния, а и в полза на но-
сителя на знание, което не е за всеки. ненапразно арестувалите лекаря 
войници ad hoc биват поучени относно обноските си не само към хората, 
но и към книгите, взети от раницата на своя притежател насила и опитани 
да послужат за доказателство, че той не е никакъв лекар, а чисто и просто 
магьосник – обвинение, изключително популярно през хІV в. заслужава 
да се отбележи, че единственият персонаж, чието наличие във филма е 
плод на художествено решение на сценариста и автор на драмата „Бой на 
косово“, е именно призренският лекар. 

милош обилич е носител на посланието на бъдещето, което се ре-
зюмира в една-единствена дума – борба. юнакът не скланя глава, макар 
да рискува да се озове с по-късо телосложение. Убийството на султан 
мурад се явява парадигматичен акт  – който е сърбин, той няма начин 
да не признава значимостта на този тип поведение и да не е готов да го 
повтори във всеки момент, който го предполага, а и който съвсем не го 
предполага.

тук е мястото на злодея в драмата, в чиято роля влиза войслав 
Брайо вич. популярна през хІх в. е максимата, че силата е в множество-
то. в това се състои и вината на Бранкович – той нарушава заедността на 
сърбите, отказвайки да се включи лично в битката, след която не просто 
резултатът е няколко хиляди избити и още няколко пъти по толкова обър-
кани съдби. той предизвиква сръбския апокалипсис. също като юда в 
евангелския разказ, вук предпочита да съхрани материалното, да опита с 
ненамесата си в и без това предварително ясния сблъсък да си гарантира 
ако не безбрежно благополучие, то поне съхраняване на статуквото. И 
тук, и в евангелието, разказът се развива изцяло под знака на сентенция-
та: „духът е бодър, плътта – немощна“. посланието е повече от прозрач-
но – единствено достойнството е ценност, за която си заслужава да бъдат 
водени преговори, която струва поне колкото самия човешки живот, за-
щото неговата загуба приравнява човека с останалите биологични тва-
ри. казано на езика на средновековието – лишава битието от същностен 
предикат,  – действие, което директно води до загуба на човешкото, до 
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онтологична деградация, до състояние на неразличимост от по-долното 
битийно равнище – това на животните.

въпреки всичко, внимателното вглеждане в случващото се на екрана 
откроява моменти, излизащи извън модела на контролираната интерпре-
тация, така характерен за предметите на идеологически ангажираното из-
куство. много е вероятно фесовете на главите на османските завоеватели 
да не бъдат отбелязани като елементи с проблемна автентичност – все пак 
филмът се опира на популярни представи, една от които гласи, че турците 
трябва да носят този тип френски по произход шапки на главите си.

сцената на причастието на войските на княз лазар, ситуирана непо-
средствено преди княжеската вечеря, в която дъхът на сръбския патриарх 
е парадоксално видим, също едва ли би подразнила дори и специализира-
ната публика. трудно е да прочетем този художествен похват като нароч-
но внедрен с цел изграждане на алюзия с духа свети – не само поради 
факта, че подобно разглобяване би предизвикало скандал със сръбската 
православна църква – институция, с която свадите са съвършено непре-
поръчителни. очевидно е противоречието между случилата се през ля-
тото битка и излизащите от дишането на героя водни пари в мигновена 
кондензация. да, обяснението е простичко и изцяло свързано с процеса 
на производството на лентата – точно тази сцена е заснета във време, ко-
гато светлата част на деня е по-къса, тъй като това обстоятелство осигу-
рява повече естествено тъмно време за снимки, по-къс период на теренни 
работи.

в тематичния контекст на любопитно-забавно-лековатото от съвре-
менна позиция се вписва и шлемът с биволски рога5 на княз лазар, който 
той с почти ритуален жест слага на главата си преди началото на битката. 
този идентифициращ артефакт, в опита си да изобрази културната дълби-
на на шестте века, изминали от косовската битка до филма, вместо да не 
остави съмнение в сръбското юначество като база на сръбството, застава 
по-скоро нелепо-прекален, отпращащ към скандинавската митология, без 
друго доста популярна и различима. а с това конкретната поставеност-
в-образ на княза пробива и естетиката на екранно случващото се, и не-
говите интерпретативни потенциали, нарушавайки иначе съдържателно 
еднозначната, макар и знакова концептуална среда, но не чрез загатване 
на подповърхнинни смислови пространства.

османският султан също не е подминат от абсурдистки елементи. той 
говори перфектен сръбски. Целият негов двор общува не на османски, а 

5  смеховит потрес ме обзема на фона на факта, че костюмите за филма са изработени 
в България.
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на съвременен сръбски език. подробност, която някак си е подмината от 
иначе зорко следящата за подобни рецидиви национална идея. в интерес 
на истината, в национално ангажираното кино през деветото десетилетие 
на хх в., а и по-рано, съвсем няма практика да се пресъздава в автентич-
ност езиковата среда на екранното действие. със сигурност максимал-
ната разбираемост на посланията, имплантирани инак доста прозрачно 
в тъканта на филма, би могла да се проследи, разширявайки езиковите 
наблюдения с включване на речта и на сръбските герои. в целия лингвис-
тичен свод на „Бой на косово“ автентичността пада жертва на стремежа 
за максимално широка рецепция – чисто и просто всеки зрител трябва 
да бъде наясно, че е сърбин. И не само – нему бива наложена не особе-
но сложната за рационално смилане формула, която във всяка житейска 
ситуация трябва да даде един и същ резултат. а именно, че потенциално 
аморфният в национално отношение или не добре установеният в своя-
та националност зрител да бъде безсъмнително формиран като сърбин 
(Homo Serbicus, версия 1989 г., държавна поръчка). ето защо един опит 
за архаизация на словото на филма би довел до по-слаба разбираемост 
именно от страна на тези, които трябва да бъдат национално оформени и 
калибрирани като в края на заводски конвейер.

Има едно извиняващо езиковите грапавини обстоятелство. драма-
та на л. симович, писана също по повод юбилея, се превръща в основа 
за сценарий още преди литературната си премиера. сценарист на „Бой 
на косово“ е самият симович, поради което текстът влиза във филма – 
фигуративно казано,  – повтаряйки дори печатните грешки на ръкописа 
си. особено любопитен е фактът, че в актьорското речево поведение, 
гледано от тази позиция, няма пробив. в други филми между текста на 
сценария и онзи, изречен пред камерата, често има разстояние, което в 
зависимост от импровизаторските идеи на режисьора и пресъздаващите 
съответните образи е по-голямо или по-малко. тук място за свободен ход 
на въображението няма. няма как да е другояче – национализмът се при-
готвя по една и само по една рецепта. той не само не допуска вкусови 
различия – самият той създава вкуса и задава критериите, които далеч не 
са само естетически.

дотук многократно стана дума за неподлежащата на интерпретация 
същина на филма, поради което ми се вижда подходящ опитът тълкуване-
то му да бъде разположено в комуникационна парадигма, осъществявана 
през входно-изходното устройство на класическата комуникационна те-
ория. Именно с определянето на различните роли в акта на общуване се 
свързва структуриращото действие на това устройство. в този контекст 
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сякаш всеобщо валидна в рамките на традиционна модалност на общу-
ване е схемата на Шенън-якобсон, включваща следните елементи: адре-
сант – реципиент – съобщение – код – контекст – медия. в зависимост 
от типа комуникация и историческия хронотоп тези категории формират 
конфигурации, модулиращи ролевата поставеност и категориалните упо-
треби на понятията от веригата на комуникацията в неправилен много-
ъгълник, чиито ъгли отговарят на всяко едно от тях. Интерес буди в слу-
чая начинът, по който входните данни биват структурирани от медията 
така, че на изхода на това логическо устройство резултатът е тъкмо такъв 
информационен поток, който не предполага херменевтично проникване и 
анализ. казано иначе – как става така, че филмът „Бой на косово“ казва 
безостатъчно, с физическата безсъмнителност на акустично достъпното, 
всичко онова, което трябва да бъде разбрано с точност и добре заучено 
от реципиента?

проблемът е в подмяната на характеристиките на медията. киното 
попада в обхвата на т.нар. модерни медии. отново според теорията на 
комуникацията модерността е почти еднозначна на масовизация, но и на 
избирателност, за разлика от общуването в традиционна среда, където 
селекцията е невъзможна и немислима поради препятствието на свеще-
ността. Именно сакралната разнопоставеност на входното и изходното 
ниво в процеса на комуникация предпоставя нормативната сила на съоб-
щението. в традиционните общности текстът има свойството да задава 
веднъж и завинаги – а не да загатва пространства на смисъл – принцип, 
характерен именно за „новите медии“ и модерността. свещеният разказ 
възпроизвежда идентичности, както отбелязва лиотар6, а жалоните на 
общността по определение са константна величина. поради простата при-
чина, че знанието е невариативно, кодифицирано в свещени писания или 
традиционно предавано в устна форма от поколение на поколение, засти-
нала е и социалната структура, която то възпроизвежда.

едва ли по-подходяща комуникационна конфигурация би могла да 
бъде приложена с цел да се предаде идентифициращо послание през меди-
ен канал, изобретен от модерността. трудно е да се измисли и по-удачна 
форма от екранизацията7 на фолклор, за да бъде чрез нея почти директно 
инжектиран през наративна текстуална модалност нетърпящият опозиция 

6  вж. лиотар, Жан-франсоа. Постмодерната ситуация  – http://litclub.bg/library/
kritika/lyotard/postmoderne/ 

7  въпросите за екранизацията в киното съзнателно не бяха прогледани през „Бой на 
косово“ – едва ли има база за размисли относно възможната близост на филма до текстуал-
ното произведение, до типа на избраната интерпретативна рамка и т.н. – лентата просто не 
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отговор на въпроса що е сърбинът. носеният от него информационен за-
ряд обаче е предпредикативната база на гледането на света изобщо, по-
добна на светото писание за християнина – текст, в който се вярва.

тук е мястото да припомня целенасочено сложената свързаност с 
архиначалата в актуалната по времето на филма политическа действител-
ност, със застиналата изконност на културните дълбини. реторическите 
им употреби водят до натрупване на обществена толерантност към теку-
щата политика, до трансцендиране на проблемите на битността в удобно-
то и уютно битие на същностните неща, където всички добри са и съраз-
мерно с достойнството си велики. националната пропаганда умело заменя 
модерната комуникативност с архаична, внушена естетически, чрез видео 
и звук, но заменяйки дионисовия екстаз от изпълнеността на сетивата с 
идеологически правилното разбиране, смесвайки до неузнаваемост етика 
и естетика – характерен похват за тоталитарните пропаганди.

комичните несъвпади във филма „Бой на косово“ заслужават поне 
още няколко реда. ако дотук споделената фактология в тази посока все 
още не е успяла да разсмее никого, то съвършено неволната поява за по-
ловин миг на широкия екран на предмет, изобретен няколко века след така 
травматичното хІV столетие, е един от големите препъникамъни на про-
дукцията. Иде реч за един електронен ръчен часовник – обект, особено 
модерен тъкмо през 80-те години на хх в. в разгара на сражението един 
от конниците на княз лазар, сниман в среден план, посяга да изтегли меча 
си. в този кратък момент на кадъра заблестява в издайническа комичност 
правилният многоъгълник от сребрист метал. нелепост, която откъсва от 
посоката на правилната идеология и отпраща зрителя към време, драс-
тично отстоящо от осмисления като парадигматичен край на сръбската 
история хІV в.8 

в заключение, аналогични кинематографични опити има във всич-
ки национални кинематографии. в родната ми България филмите върху 
средновековното ни минало като „хан аспарух“ и „княз Борис I“ съвсем 
не са идейно по-съдържателни. те изобщо не са смислово по-разкрепо-

репликира нищо от замисъла на автора на драмата „Бой на косово“, който – както бе казано – 
е привлечен за сценарист съвсем съзнателно.

8  защото в съзнанието на фолклорния творец, който следват и симович в драмата 
си „Бой на косово“, а и Шотра при създаването на филма, историята на средновековна сър-
бия приключва не в 1459 г., както прецизните към факта историци установяват, а още в зноя 
на 15/28 юни 1389 г., тъй като тогава намира смъртта си княз лазар. по въпроса вж. Ива-
нова, е. „османското завладяване на Балканите. митотворчески интерпретации“. в: Slavia 
Meridionalis. Studia linguistica Slavica et Balcanica, Warscawa, 5, 2005, p. 233 – 252.
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стени, а са смислозаковаващи в пълната грозота и неприемливост на този 
„изваден от джоба“ термин. не по-различен е и заснетият доста по-ра-
но филм за скендербег, копродукция на албания и ссср. не са малко 
споровете в кинонауката относно проблема за политически ангажираните 
проекти и тяхната реализация. признатите от публика и критика режи-
сьори, както може да се очаква, не са единодушни. но примери за добре 
сторено кино на политическа тематика всеки може да даде, и то – далеч 
не само режисирано от най-реномираните и модни имена в индустрията. 
съвсем не без значение тук е т.нар. Трето кино  – идея, според чиито 
автори кинотворчеството задължително трябва да бъде тясно съобразено 
с локалните особености, да утвърждава националните култури и това да 
бъде контрабаланс на Първото кино – продукцията основно на големите 
центрове с комерсиално кинопроизводство, и Второто кино – най-вече 
европейското арт-кино и киноавангарда. тази трипартитна концепция9 
се заражда в аржентина и има за цел подходящото експониране на киното 
на третия свят.

макар идеята за третото кино да е изобретена с оглед документалния 
жанр, струва ми се, че подобен систематизиращ концепт намира приложе-
ние в кинотворчеството като цяло, особено в това на маргиналните кине-
матографии. а кинематографиите на Балканите, съизмерени с холивуд и 
авангарда в киното, се намират на почти еднакво голямо разстояние като 
това, на което са били киноцентровете на южна америка, африка и азия 
в края на 60-те години на хх в., за които говорят двамата аржентински 
режисьори ф. салинас и окт. хетино.

ето защо политическият ангажимент и показването на особеностите 
на местната култура биха могли да бъдат вменени като част от целевата 
перспектива и на режисьорите от югоизточна европа – идея, на която 
Шотра не е чужд не само в „Бой на косово“. всеки бегъл поглед върху 
филмографията му дава да се разбере, че традиционното и политически 
локалното са един от трайните обекти на неговия интерес. сред значи-
мите му филми в това отношение могат да бъдат посочени „плячката на 
третия райх“, „раненият орел“. тези заглавия са обединени от факта, че 
всички са произведени за „вътрешна употреба“, сиреч – тяхната целева 
група е сръбска. по начина, по който заложената в замисъла на филмите 
„хан аспарух“ и „княз Борис I“ потенциална аудитория е българска. за 
„Бой на косово“ зрителите все още помнят изпълнения с тържествена 
фанфарност хоризонт на очаквания, който след началото на финалните 

9  по въпроса вж. Solinas, Fernando, Octavio getino, „hacia un Tercer Cine“, in: 
Tricontinental, 13, October 1969.
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надписи се е оказал съвсем празен. също както и очакването за тран-
сцендентен спасител в лицето на с. милошевич, който като княз лазар да 
възвърне сърбия в нейните традиционни начала.

ще завърша този текст отново с въпрос: „как ли би изглеждал „Бой 
на косово“, ако беше продуциран не по случай шествековния юбилей 
от символичния край на сръбската история и беше прицелен не в „свои-
те“ зрители, а в „чуждите“, в тези оттатък линията петербург–триест, в 
 чиито вени не текат високите волтажи на заплашената и унизената нацио-
налност?“.
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Латиница, кирилица, политика: 
спорът за миналото и новите медии

орлин сПасов

Vaob6te ne sam latinolyubets, no pi6a na latinitsa za6toto e po-lesno (…). 
I vse pak si mislya, 4e vseki mozhe da si pi6e na kakvato si iska azbuka1.

потребител ggogoto, 
във форум към онлайн играта Conquiztador

вече почти две десетилетия въпросите около употребата на латиницата 
са възприемани с особена чувствителност в България и ясно открояват 
някои от ключовите политики на езика, следвани в страната. в настоящия 
текст накратко ще обсъдим основните развития на дебата, както и ефек-
тите от сблъсъка между кирилицата и латиницата. 

в своето разгръщане проблемът има три измерения – технологично, 
културно и политическо. те, в крайна сметка, са взаимно преплетени и 
извеждат към по-широката рамка на въпроса за отношението между език 
и национална идентичност. преди да навлезем в детайли, важно е да на-
помним най-общите развития, на фона на които се разгръща спорът за 
латиницата. 

да започнем с технологичния контекст. след като през 1991 г. коре-
спонденцията с имейл, а от 1992 г. и интернет стават достъпни в Бълга-
рия, възникват трудности с писането на кирилица в тази нова електронна 
среда. липсват разработени компютърни програми, които да осигурят 
съответно кодиране на буквените знаци. проблемът е софтуерен, но не 
засяга популярните текстови редактори като Microsoft Word, които лесно 
се поддават на адаптиране с кирилски шрифтове. ето защо използването 
на латински букви се налага при общуване в интернет, но не и при стан-
дартна текстообработваща работа с компютър. с постепенното разра-
стване на достъпа до мрежата тази практика за графично представяне на 

1  вж. conquiztador.bg, постинг от 20 август 2009 г., посл. консулт. 30.08.2009 г. 
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българския език добива все по-широко разпространение. Бързо започва и 
търсенето на съответни решения за справяне с проблема. 

вторият аспект е свързан с културните измерения на цялостната ези-
кова ситуация в България след 1989 г. веднага след промените бързо на-
стъпва истинска езикова революция. разговорната реч прониква активно 
в медиите и официалната сфера, политическият език бързо попада под 
влиянието на средствата за масова информация, в литературата широко 
навлизат стилове, близки до популярната булевардна преса. казано мак-
симално обобщено, налага се произволно отношение към езика, което 
рязко контрастира с предишното му статукво. това развитие се възприе-
ма по два противоположни начина. от повечето практици в медиите и по-
литиката то е приветствано като израз на желано либерализиране, докато 
рефлектиращите интелектуалци и теоретиците на езика виждат в негови-
те крайности по-скоро потенциална опасност. голяма част от публиката 
обаче се солидаризира с доминиращата тенденция, подкрепяйки я на па-
зара. в крайна сметка възниква дефицит на сериозен, качествен езиков 
дискурс: в медиите, в политиката, в публичното пространство като цяло. 
навлизането на латиницата – както в интернет, така и извън него – лесно 
се вписва в този контекст на криза на езиковата нормативност и бързо 
започва само да го стимулира. 

третият компонент, който играе съществена роля за дебата, е по-
литически. става дума за опита за цялостно преосмисляне на миналото, 
предприет от българското общество през последните двадесет години. 
това, което характеризира този опит, е неуспехът: липсата на консен-
сус и недостигът на рационални аргументи вземат превес и бележат хода 
на дискусиите. процесът в посока на европейска интеграция, който ста-
ва особено динамичен от втората половина на 90-те години на миналия 
век, на свой ред стимулира обсъждания около темата с какви ценности 
България ще се присъедини към европейското семейство. така именно 
предстоящото „влизане в европа“ се оказва активният фон, на който про-
блемът за азбуката е въведен в политически контекст. лансираният клю-
чов въпрос обобщено звучи така: трябва ли кирилицата и свързаните с 
нея представи, митове и публични ритуали да се разглеждат като част от 
комунистическото наследство? ясно е, че положителният отговор би от-
ворил повече шансове за налагане на латиницата. 

всеки един от трите фактора разколебава, макар и по различен начин, 
елементите на национална идентичност, конструирани на базата на езика. 
Именно това предопределя и свръхчувствителността към темата за използ-
ването и евентуалното официално въвеждане в употреба на латиницата. 
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дебатът (доколкото „дебат“ тук изобщо е подходяща дума – може 
би по-скоро трябва да се говори за скандал) стартира на този общ фон 
през 1998  г. и има две кулминации. началото е поставено от статия в 
елитарния вестник Култура, представена на първа страница по повод 
24 май – деня на славянската писменост и култура. статията е озаглавена 
„латински български – bez maytap“2. авторката диана попова е редактор 
във вестника, изкуствовед, специалист по съвременно българско изоб-
разително изкуство. тя пише: „страната вече не е изолирана, говори се 
за влизане в европа, а междувременно в езика ни непрекъснато навлизат 
думи, улесняващи международното общуване. (…) затова напоследък – с 
навлизането на компютрите и Интернет в живота ни – все по-приемлива 
ми се струва идеята за въвеждане и на латинската азбука в България“. 
попова препечатва в статията откъс от имейл на сътрудник на вестника, 
написан на латиница, и коментира: „голямо сричане пада, нали? нямаше 
да е така, ако бяхме свикнали от малки с латинския български. И си мисля, 
че след като някога сме възприели една пригодена към езика ни азбука, 
нищо не пречи да приспособим и друга с оглед настоящите и бъдещите си 
нужди. (…) нали уж се гордеем, че сме практичен народ…“. заедно с тех-
ническите аргументи в полза на идеята авторката въвежда още няколко. 
обобщено те изглеждат така: кирил и методий не са идвали в България, 
не са създали кирилицата, 24 май е „поредното отчаяно търсене на твър-
ди опори за българската идентичност“, което само отново „регенерира 
българските комплекси“. предложени са и няколко примера за предишни 
езикови реформи, както и напомняне, че сърбите пишат и на „двете азбу-
ки“, а турците и „славяните в европа“ – на латиница. 

през 1998  г. този текст прозвучава ексцентрично и е замислен от 
вестника именно като опит за инсцениране на продуктивен скандал, т.е. 
за събуждане на дискусия. такава обаче практически не се получава. тек-
стът добива широк неформален отзвук, но редакционният въпрос „моде-
лира ли ни по особен начин кирилицата?“3, остава без сериозен публичен 
отговор. 

опит за отговор идва две години по-късно, когато австрийският бъл-
гарист проф. ото кронщайнер отново подема темата за латиницата. в по-
редица публикации в българския печат през 2000 г. кронщайнер лансира 
идеята, че „когато България бъде приета в европейския съюз, би следва-

2  вж. в. Култура, бр. 20, 22 май 1998 г., http://www.online.bg/kultura/my_html/ 
2029/diana.htmр, посл. консулт. 21.09.2007 г. 

3  вж. в. Култура, бр. 22, 5 юни 1998 г., http://www.online.bg/kultura/my_html/ 
2031/b_maytap.htm, посл. консулт. 30.08.2009 г. 



272

И С Т о Р И я ,  м И Т о Л о Г И я ,  П о Л И Т И К А

ло да се помисли и за паралелен правопис на латиница, защото кирилица-
та създава много затруднения в културните ви контакти“4. аргументите 
за това предложение са с различен характер и включват особеностите на 
интернет средата, където, по думите на автора, „всичко е на латиница“. 
но политическият пласт е доминиращ. както изтъква самият кронщай-
нер, „азбуката играе голяма роля в политиката“. според него „в европа 
кирилицата има лошо име“ и „мнозина мислят, че това е комунистически 
шрифт и че българите всъщност са руснаци“. в анализа на кронщайнер 
„за западноевропейците кирилските букви са нещо безкрайно чуждо“, 
нещо повече, те са причина и символ на разделението на европа. ето защо 
писането на латиница би означавало за България окончателно откъсване 
от влиянието на русия. според автора е време българите да се сбогуват с 
няколко мита: че руснаците са техни освободители, че признават българ-
ското авторство върху кирилицата, че самата кирилица е дело на кирил. 
косвено е критикуван и празникът 24 май. в оценката на кронщайнер 
„комунистическата пропаганда умишлено наблягаше върху солунските 
братя, правейки връзка с русия, и ги изкарваше едва ли не някакви прас-
лавянски комунисти“. 

междувременно, след няколко хода на взаимно сближаване, през 
август 2000  г. тогавашният президент петър стоянов връчва на крон-
щайнер най-високото българско отличие, орден „стара планина“ – първа 
степен, жест, който веднага започва да се интерпретира като политическа 
подкрепа за тезите на австрийския българист. кронщайнер е носител и 
на други високи награди, сред които и орден „кирил и методий“ още от 
1985 г. във връзка с отношението му към кирилицата обаче, през 2001 г. 
втУ „св. св. кирил и методий“ решава да отнеме даденото му през 
1990 г. почетно звание „доктор хонорис кауза“. самият кронщайнер из-
преварващо връща отличието като форма на протест срещу характера на 
дискусията около удостояването му с това звание. 

публикациите на австрийския учен предизвикват много широк от-
звук. ако диана попова е критикувана за текста си в Култура преди 
всичко в плана на подозренията за липса на компетентност изобщо да се 
изказва по въпроса, ефектът от изявите на кронщайнер е голям, първо, 
защото той е титулуван специалист и, второ, „външен“ говорител, при-
надлежащ към запада. реакциите могат да се систематизират накратко 

4  вж. в. Демокрация, бр. 227, 01.09.2000 г., „кирилицата раздели навремето ев-
ропа на Източна и западна“, интервю на тони николов с ото кронщайнер, http://www.
digsys.bg/bgnews/show_story.html?issue=215731264&media=1523776&class=2787648&st
ory=215739392, посл. консулт. 21.09.2007 г. 
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в няколко групи. професионалната общност на българистите акценти-
ра основно върху политизацията на мотивите („грубо политизиращи ги 
презумпции“5) и приема професионалните аргументи за несъстоятелни: 
„оценката ни на учени е, че не съществуват никакви основания за про-
мени“, се казва в становище на Института за български език при Бан6. 
медиите лансират по-скоро сензационната страна на предложението или 
бързо го инструментализират за политически цели, както става в по-от-
крито партийно ориентираните издания. отделни всекидневници орга-
низират и дискусии „за“ или „против“ латиницата, в които е направен 
опит за известна деполитизация на дебата. в подобни случаи на сцена-
та отново излизат интернет аргументите или се въвежда темата за влия-
нието на глобализацията върху националната култура. друга особеност 
на медийното представяне е пародията, използвана като средство да се 
подчертаят нереалните шансове на латиницата. случаят предизвиква и 
реакции на политическо ниво. от крайните националистически среди се 
противопоставят на „безумната идея на евреина ото кронщайнер“7, но 
като цяло реакцията им е по-предпазлива от очакваното. причината е, 
че кронщайнер е уважаван в тези кръгове заради тезата си за несъщест-
вуването на македонски език. президентът петър стоянов на свой ред 
се оказва принуден публично да се разграничи от идеите на отличения 
от него българист с декларацията: „никога не съм защитавал тезата на 
кронщайнер“8. повод за това развитие са наближаващите през 2001  г. 
президентски избори. в тяхното навечерие стоянов още веднъж заявява: 
„предложението на проф. д-р ото кронщайнер „да се помисли и за пара-
лелен правопис на латиница“ е в крайна сметка едно негово предложение 
и никоя институция в България, най-малко аз, не е защитавала подобна 
теза“. президентът се присъединява към мнението, че „шумът около про-
блема освен закъснял е и пресилен: никой не е в състояние да посегне 

5  вж. „открито писмо до проф. д-р ото кронщайнер, почетен доктор на уни-
верситетите в софия и велико търново, България“ от катедра „Българска литерату-
ра“ на втУ „св. св. кирил и методий“, юли–септември 2001 г., http://liternet.bg/vtu/doc/
oto_mail.htm, посл. консулт. 21.09.2007 г. 

6  вж. Информационен бюлетин на Бан, бр. 5 (50), год. VI, 5 юни 2001 г., http://
www.bas.bg/buletin/bul50.html, посл. консулт. 21.09.2007 г. 

7  вж. tangra.org, „порталът за националистическа литература“, Роби на свобо-
дата, движение „воини на тангра“, http://www.tangra.org/arhiv/svoboda.html, посл. кон-
султ. 21.09.2007 г. 

8  вж. петър стоянов, „никога не съм защитавал тезата на кронщайнер“, в. Сега, 
29 октомври 2001  г., http://www.segabg.com/29102001/p0050003.asp, посл. консулт. 
21.09.2007 г. 
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на нечие духовно достояние“9. въпреки това неуспехът на стоянов да 
получи втори мандат на изборите е интерпретиран по-късно и като ефект 
от загубата на авторитет във връзка с отношението му към кронщайнер. 

постепенно, след отделни по-слаби припламвания, дебатът затихва. 
но политическите аргументи, въведени в него, остават задълго в обръ-
щение. те се оказват в неочаквана близост до модните през последните 
години нови етногенетични разследвания, чиято цел е да покажат, че бъл-
гарите не са славяни и езикът им не е славянски10. в контекста на това 
развитие, добило междувременно академична популярност, „славяниза-
цията“ се интерпретира като част от имперските проекти на русия през 
хIх и хх в. политическото разграничаване от тези действия на русия е 
свързано съответно с опит за престижно изместване на предполагаемия 
български етногенезис много по-назад във времето и по-далеч в прос-
транството. тезата е: ако българите са достатъчно древни, тогава те не 
биха могли да бъдат славяни. в контекста на този етно-политически дис-
курс аргументацията съвпада напълно с логиката на кронщайнер. може 
би неслучайно самият той напомня, че „в официалната си интерпретация 
на българската история като славянска история историците забравяха, че 
вие първо сте били част от римската империя“11. картината се допълва, 
както може да се очаква, от другата крайност: от радикалните деконструк-
тори на всичко национално, които също се оказват в тематична близост с 
кронщайнер. за тях кирилицата, и съответно делото на кирил и методий, 
продължават да бъдат атрибути на българския национализъм, идеологи-
зирани в тоталитарен контекст, и съответно подлежащи на отмяна.

в един прецизен коментар на дебата за латиницата милена кирова 
подчертава несъответствието между идеята и публичния ѝ отзвук12. тази 
гледна точка веднага може да намери потвърждение и на нивото на тех-
нологиите. през 1998 г., когато диана попова пише статията си в Култу-
ра, вече съществуват софтуерни разработки за използване на кирилица в 
електронната кореспонденция. опитите за справяне с проблема отпращат 
назад към 1995 г., когато на българския пазар вече се предлагат кирили-

9  пак там, http://www.segabg.com/29102001/p0050003.asp, посл. консулт. 21.09.2007 г. 
10  вж. например пламен Цветков, Славяни ли са българите. Ик „тангра 

Taннакра“, софия, 1998 г. 
11  вж. в. Демокрация, бр. 227 от 01.09.2000  г., „кирилицата раздели навреме-

то европа на Източна и западна“, интервю на тони николов с ото кронщайнер, http://
www.digsys.bg/bgnews/show_story.html?issue=215731264&media=1523776&class=27876
48&story=215739392, посл. консулт. 21.09.2007 г. 

12  вж. милена кирова, „фарсът кронщайн“, в. Култура, бр. 14, 5 април 2002 г., 
http://www.online.bg/kultura/my_html/2222/book.htm, посл. консулт. 30.08.2009 г. 
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зирани пакети за имейл. първите български сайтове в мрежата, появили 
се през 1995–1996 г., също са на кирилица. всичко това ясно показва, че 
става дума за изместване на дебата за латиницата в напълно различна от 
реалните проблеми посока. ретроспективният поглед към развитието на 
събитията подкрепя този извод. 

в ранния период на интернет използването на български шрифтове 
при обмяна на имейли се налага трудно не толкова поради липсата на въз-
можност, колкото поради няколко създаващи неудобство причини: необ-
ходимост от инсталиране на допълнителни програми към стандартния не-
кирилизиран софтуер; от заплащане на програмите; от условието и двете 
страни в комуникацията да разполагат с нужните програми; от факта, че 
много българи, живеещи в чужбина, нямат достъп до тях. софтуерните 
специалисти обаче не остават безразлични към въпроса какво е необхо-
димо, за да може в интернет „нашата култура да се реализира в цялостен 
национален облик, т. е. да присъства чрез кирилицата“13. Именно в тази 
технократска среда е формулирана констатацията, че „присъствието на 
кирилицата, и то на българската кирилица, в Интернет обособява важна 
зона в него, която в течение на времето ще допринася за популяризира-
нето на България“14. развиват се и съответните стратегии за реализация 
на поставената цел. постепенно започват да се предлагат все повече ре-
шения, целящи улесняване на нормалното ползване на български в интер-
нет комуникацията: заедно с необходимия софтуер се появяват автома-
тични двупосочни конвертиращи програми между кирилица и латиница, 
популяризират се платформи, специално пригодени за кирилица. пара-
лелно на това, модераторите на много сайтове, в които активно се пише 
на латиница, задължават авторите на съдържание да го преобразуват на 
кирилица. многобройни инициативи в киберпространството започват 
настоятелно да изискват писане на кирилица и предприемат инициативи 
за ограничаване на латиницата. в много случаи кампаниите придобиват 
назидателен характер, наблягайки върху непатриотичното поведение на 
„латинолюбците“. 

днес в интернет на техническо ниво проблемът е решен изцяло. въ-
преки това обаче практиката на писане на български език с латински бук-
ви остава широко разпространена в чат каналите, в редица социални сай-
тове и социални медии като Vbox7 и YouTube, в имейл кореспонденцията 
и в много онлайн форуми, като практически съжителства с кирилицата. 

13  вж. Живко колчев, „кирилицата в Интернет“, в Българско медиазнание, т. 2, 
под редакцията на росен милев, с. 546, софия, 1998 г. 

14  пак там, с. 546. 
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на какво се дължи този факт? причините са няколко и тук ще бъдат ко-
ментирани само накратко. 

Употребата на латиница се разпростира върху дълъг период от вре-
ме, в който, както видяхме, се търсят подходящи софтуерни решения. това 
позволява на използването ѝ да се наложи устойчиво. ако в началото то е 
насърчено от наличието на технически трудности при писане на кирили-
ца, по-късно то постепенно се еманципира като културна практика, неу-
сетно се превръща в субкултурен феномен. така например в българското 
интернет пространство „някои стари чатъри, дори когато са сигурни, че 
не би възникнал проблем с четивността, го правят (пишат на латиница, 
б. м., о. с.) по навик и по традиция, а други – за да се самоидентифицират 
и представят за „стари“ или въобще за чатъри“15. по този начин използ-
ването на латиницата започва да придава известна историчност на бъл-
гарската интернет среда, но, и по-важно, открива нови перспективи пред 
възможностите за игра с идентичностите. от друга страна, за мнозина 
обикновени потребители употребата на латиница се превръща просто в 
автоматизъм, поддържащ – практически вече излишния – психологически 
комфорт, че получателят ще може със сигурност да разчете посланието. 

превръщането на писането на латиница в субкултурна практика 
веднага започва да се свързва с противопоставяне на наложени култур-
ни норми и преди всичко на кодификациите, регламентиращи употребата 
на езика. въпреки наличието на утвърдена още през 1956 г. нормативна 
транскрипция между кирилица и латиница16, се установяват произволни 
форми на употреба на латинския шрифт. достига се до куриозни съчета-
ния между латински букви и цифри, използвани за предаване на специ-
фични български фонеми, за които латинската ортография не разполага 
със съответни знаци. отсъствието на придържане към някакви правила е 
характерно и за обикновения потребител, но интернет поколението и мре-
жовите субкултури откриват тук нова ниша за контра-културно поведе-
ние. така латиницата се оказва и съзнателна алтернатива на кирилицата, 
възприемана често като символ на доминиращата официална култура и 
съответно репрезентираща определени ограничения. ето защо писането 
на латиница постепенно се превръща в част от процеса на криза на езико-
вата нормативност, за който стана дума в началото. 

15  вж. людмила кирова, „Билингвизъм и диграфия в речта на българските 
геймъри“, http://liternet.bg/publish3/lkirova/gamers.htm, посл. консулт. 30.08.2009 г.

16  вж. людмила кирова, „диграфията в писмената практика на българските по-
требители на интернет“, http://liternet.bg/publish3/lkirova/digraphia.htm, посл. консулт. 
30.08.2009 г. 
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става въпрос обаче не само за субкултурно различие и за свобода. 
в българската интернет среда използването на латиница продължава да 
е разпространена практика и поради една много прозаична причина: за-
щото се оказва удобно средство за прикриване на неграмотността. тъкмо 
липсата на стандарт и правила гарантира тази възможност. все по-широ-
ко разпространяващата се като социален феномен неграмотност засяга 
най-силно именно новото поколение. И тъй като образователните разли-
ки при използването на интернет вече не са толкова съществени, носи-
телите на тази нова неграмотност свободно навлизат като потребители 
в мрежата. неусетно липсата на правила при писането на латиница се 
прехвърля и върху начина, по който в интернет се използва кирилицата, 
а и по-широко – върху цялостната езикова стратегия на много общности 
в мрежата. ниската култура на използване на комуникационните канали 
в интернет се превръща в норма и нерядко отблъсква по-сериозните и 
ангажирани участници. в крайна сметка границата между субкултурно 
поведение и неграмотност твърде често се оказва удобно заличена тъкмо 
чрез използването на латиница. 

за насърчаване на този процес принос има и останалият задълго нере-
шен проблем със стандартизацията на компютърните клавиатури. докато 
споровете дали и как фонетичната кирилица да бъде обявена за български 
държавен стандарт продължават с години (въпросът все още стои открит), 
по-младите потребители бързо възприемат този начин на писане, без да ча-
кат какъвто и да било наложен отвън регламент. за поколението, което се 
учи да работи не на пишеща машина, а направо на компютър, фонетичната 
кирилица се оказва много по-лесна, не на последно място и поради самото 
отсъствие на строго фиксирани правила. още по-лесно се оказва обаче 
писането на латиница, където клавиатурата се използва „едно към едно“, 
а „правилата“ клонят към изчезване. това обяснява и разпространеното 
в интернет мнение, че на латиница се пише по-удобно („pi6a na latinitsa 
za6toto e po-lesno“, „хората пишат на латиница защото ги мързи“ и т.н.). 

на свой ред, продължителната липса на ясни правила за транслите-
рация между кирилица и латиница започва да насърчава езиковия хаос в 
интернет и извън мрежата. законът за транслитерацията влиза в сила чак 
през март 2009 г. и практически трудно може да повлияе върху формира-
ните вече навици, свързани с използването на латиницата в интернет. са-
мият официален вариант за транслитерация не е задължителен за гражда-
ните като автори на „частни текстове“17. ето защо ползата от закона може 

17  вж. нели огнянова, http://nellyo.wordpress.com/2009/03/13/2-2/, посл. консулт. 
30.08.2009 г. 
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да бъде видяна в стандартизираното изписване на латиница на населени 
места и културно-исторически обекти по табели, сайтове и карти, но не и 
в субкултурните практики, които по дефиниция търсят противопоставяне 
на официалните правила. направените напоследък предложения за включ-
ване на изучаването на транслитерацията в училищните учебни програми 
по български език несъмнено е полезно от гледна точка на евентуално 
повишаване на грамотността, но едва ли ще бъде възприето насериозно 
в мрежовите субкултури, именно защото е институционално наложено. 

още един значим фактор, работещ в полза на „латинизацията“, се 
налага по линия на мобилните телефони – чрез използване на SmS-ите. 
ситуацията в това отношение силно напомня ранния проблем с кирилица-
та в електронната поща: при обмяна на писмени съобщения през телефон 
доминацията на латиницата е почти пълна. сред причините са познатите 
от зората на интернет софтуерни проблеми, както и трудностите, свър-
зани с липсата на кирилизирани клавиатури. отсъствието на яснота при 
използването на фонетична клавиатура и объркването около транслите-
рацията също допринасят за проблемите. междувременно и тук развити-
ята са бързи и вече се предлагат все повече решения за кирилизиране на 
SmS текст. практически всички мобилни телефонни апарати от по-ново 
поколение вече поддържат кодове за кирилица и се продават с интегрира-
ни в клавиатурната подредба кирилски букви (паралелно на латинските).

на фона на все по-ясно очертаващото се справяне с този тип труд-
ности, неочаквано препятствие пред SmS съобщенията на кирилица се 
оказва по-скъпото им таксуване от българските gSm оператори. докато 
максималният размер на SmS съобщение, изпратено на латиница, е 160 
знака, при използване на кирилица дължината е едва 70 знака за същата 
цена: SmS, изпратен на кирилица, е два пъти по-скъп от такъв, написан на 
латиница. причината е в спецификата на кодирането, при което кирилица-
та „консумира“ повече байтове; самият процес на кодиране „изяжда“ зна-
ци, които при латиницата остават свободни за съдържание. така финан-
совият натиск върху потребителите де факто действа в полза на латини-
цата. Инициативите, настояващи за премахване на „дискриминацията на 
кирилицата спрямо латиницата при изпращането на SmS съобщения“18, 
засега обаче остават без особен отзвук. 

както се вижда, мобилните оператори в България не правят много, за 
да насърчат използването на кирилица в своите канали. самите служебни 

18  вж. например сайта http://www.metodii.com/bg_Osnovania.html#tar2, посл. кон-
султ. 30.08.2009 г. през 2009 г. активна кампания срещу дискриминиращото таксуване на 
изпратени на кирилица SmS-и води и евродепутатът кристиан вигенин. 
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SmS съобщения, изпращани до потребителите (информация за състоянието 
на сметката, за различни промоции, игри и др.) са винаги на латиница. нещо 
повече, дори SmS текст, написан на кирилица и изпратен от компютър към 
мобилен телефон през специализираните сайтове на операторите, се „пре-
вежда“ автоматично на латиница, обезсмисляйки усилието на изпращача. 
така кирилицата задълго остава в периферията на мобилните комуникации. 

доминиращата позиция на латиницата в широко популярните мобил-
ни комуникации влияе на свой ред активно върху характера на писането в 
киберпространството. причината е във все по-тясното обвързване между 
мобилните телефони и интернет. в България вече е възможно изпраща-
нето на текстове от gSm не само към друг мобилен телефон, но и към 
електронна поща, към социални сайтове, чатове, лични страници и бло-
гове. мултимедийните възможности на телефоните позволяват директно 
влизане в интернет, участие в игри и т.н. практически във всички тези 
нови дейности употребата на латиницата има водеща роля. 

Извън сферата на мобилните телефони, през последните няколко го-
дини кирилицата навсякъде възвръща позициите си, при това без натиск 
„отгоре“. в основата на този процес са подходящите решения на нивото на 
технологиите, от една страна, и оформящият се консенсус сред мнозинство-
то потребители в мрежата за натиск върху малцинството на използващите 
латиница, от друга. но ако победата на кирилицата днес изглежда сигурна, 
същото далеч не може да се каже за победата на грамотността и езиковата 
култура. Би било обаче твърде наивно отговорността за това да се приписва 
на латиницата. сериозната отговорност е в образователната система. 

страховете от експанзията на латинския шрифт в крайна сметка се 
оказват преувеличени. те са част от страховете във времето на прехо-
да след 1989  г., съвпаднал с възхода на глобализацията. Усещането за 
криза на всичко, свързано с нацията, влияе силно и върху отношението 
към латиницата. процесът на интеграция на България в ес допълнително 
подсилва безпокойствата от загубата на различни форми на суверенитет. 
Употребата на латиницата обаче не е свързана с културен империализъм, 
защото в повечето случаи се дължи на технически проблеми или на съз-
нателен избор за изява на субкултурно ниво. ефектът е по-скоро обратен: 
тъкмо неочакваният бум на латиницата стимулира дебат за значението на 
кирилицата. по логиката, по която глобализацията в крайна сметка акту-
ализира националните културни капитали и ги мобилизира, латиницата 
вдървява защитниците на кирилицата и въобще произвежда това, което 
можем да наречем дискурс на отбраната. печеливша, в крайна сметка, 
се оказва консервативната позиция. тъкмо в това като цяло е и „ефектът 
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кронщайнер“: провокиране на защита, втвърдяване на национални мито-
ве, обсъждания на рестриктивен закон за езика19, настоявания за „уникал-
ност“ на кирилицата и т.н. насърчени се оказват крайностите. в резултат 
на всичко това намаляват и възможностите за едно по-спокойно отноше-
ние към латиницата. 

на този фон на стагнация позитивните сигнали идват от неочаквана 
посока. досегашната практика неизменно показва, че глобалните кому-
никационни и софтуерни индустрии рано или късно осигуряват решение 
на проблема с българската кирилица. фирмата – производител на компю-
три Apple, дебютира с кирилизация на софтуер за българския пазар още 
в 1992 г. през 2001 г. Google излиза с българска версия на търсачката. 
през 2002 г. софтуерната компания Microsoft издава дългоочакваната ло-
кализация на български език за базовите си продукти Windows XP и Office 
XP. през 2004  г. е реализиран превод на мрежата за бързи съобщения 
Skype на български, а през 2008 г. българският е добавен към официално 
поддържаните езици в социалната онлайн мрежа Facebook. Без да чака 
държавата ни да реши проблемите с фонетичната кирилица, Microsoft 
предлага на потребителите си безплатен софтуер за фонетична подредба 
на клавиатурата, позволяващ адаптиране според индивидуалните предпо-
читания. този изпреварващ ход на софтуерния гигант реално обезсмисля 
по-нататъшните усилия по стандартизиране на клавиатурата от страна на 
държавата. Жестът към кирилицата и в този случай идва отвън, докато 
националните институции буксуват в прекалено усложнени и безплодни 
дискусии. примерите лесно биха могли да бъдат умножени. 

в крайна сметка глобалната икономическата логика работи в посока 
на подкрепа на по-малките национални езици и тяхната традиционна гра-
фична система. рано или късно дори българските мобилни оператори ще 
узреят за тази идея. става дума просто за още една възможност: разши-
ряване на пазара чрез достигане до потребители, които не владеят англий-
ски и не могат да си служат свободно с латиницата. това също се нарича 
политика на езика. за големите глобализирани компании националното е 
добър комерсиален продукт. така виновниците за проблема с латиницата 
изненадващо се оказват в основата на ренесанса на кирилицата, а дебатът 
за по-„добрия“ шрифт получава неочакван бизнес финал. 

19  проект на закон за българския език е депозиран в народното събрание през 
2004 г., но не е приет. в мотивите към проекта изрично се подчертава, че „графична-
та система на езика е кирилицата“. вж. за повече подробности http://www.lex.bg/forum/
viewtopic.php?f=3&t=31938, посл. консулт. 30.08.2009 г. 
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Спортните идоли на прехода

росен янКов

спортът в българските медии е омагьосана гора, гъсто населена с най-
чудновати същества. те са повече от приказните герои в която и да е ми-
тология и също като тях са безсмъртни. при това няма нужда да си умрял, 
за да си безсмъртен. дори и живите спортисти са се превърнали в леген-
ди. според българския печат всички наши футболисти – и покойниците, и 
ветераните, и дори тези, които са живи и здрави и още ритат – са легенди 
на българския футбол на местно или на национално равнище. достатъчно 
е само някога някъде да са вкарали или спасили гол, което за 10–15 годи-
ни кариера на един футболист все пак е доста вероятно да се случи.

най-краен пример за такава футболна легенда е вторият резервен 
вратар на Цска от 80-те години емил Бучински. той е играл с екипа на 
отбора само 3 минути – от 87-ата до 90-ата при гостуването на слабака 
„дунав“ в русе, спечелено с 4:1. но въпреки късия си престой на терена 
Бучински успява да пусне гола във вратата си. този актив му е достатъ-
чен, за да се кандидатира на два пъти за президент на клуба през 90-те 
години.

И в другите спортове е пълно с легенди, но за тях е от значение дали 
са донесли и международни отличия. например ски скоковете  – зимна 
дисциплина, в която България няма никакви успехи. но едни 6 точки, и 
то не за световната, а само за европейската купа, спечелени в два сезона 
през 80-те години на хх век, са напълно достатъчни за владимир Брей-
чев и валентин Божичков от самоков да изживяват следващите десетиле-
тия от живота си като легенди на белия спорт. 

а какво да кажем за борбата, бокса, щангите, атлетиката, художест-
вената гимнастика, гребането и другите спортове, в които България се е 
кичила с медали и титли? те имат своите многолюдни пантеони и алеи на 
славата в българския печат.
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Създатели на митове

Българският спортен журналист е запалянко, националист и митоман. на 
него му е позволено, дори му е вменено лично от главния редактор, да 
пише не хладно и обективно, а горещо и пристрастно. принципът е: „в 
спорта има много хормони, значи и спортните дописки трябва да са силно 
‘назобени’“. спортният стил е експресивен, понякога разюздан и брута-
лен, с лексика, доминирана от телесното и баталните тропи. например 
статия за мач, в който Бербатов е вкарал два гола и е подал за третия, е 
озаглавена „фулъм направен на бербат“. 

писането за спорт е обилно поръсено с хиперболи и често прибягва 
до глаголи, произхождащи от междуметия. това прави езика на спортния 
журналист да звучи леко инфантилно и го поставя най-близо до гаменския 
уличен наратив – по подобен начин едно хлапе разказва на друго сцени от 
филмов екшън. този език е доста по-разпасан от езика в другите секции 
на вестника, но читателите не се дразнят от това. други много важни не-
гови особености са употребата на постоянни епитети и високата степен 
на повторителност на фразите – и двете характерни за юнашкия фолклор. 
клишета има навсякъде из вестниците, но най-много са по спортните им 
страници. някои от тях дори звучат като заклинания, тоест издават вяра-
та на спортния журналист в магическата сила на словото. те се повтарят 
като мантра. например тазгодишният устойчив епитет за футболния клуб 
Цска гласи: „31-кратният шампион на страната и 19-кратен носител на 
купата на България“. този израз е подлог поне веднъж във всяка допис-
ка за Цска. вземе ли отборът титла пак, догодина изразът би трябвало 
да се актуализира. това обаче невинаги става заради голямата инерция в 
мисленето на журналиста. (щом георги василев пое отбора на „левски“, 
репортер от 24 часа го нарече „49-годишният дипломиран историк“, за 
да изтъкне, че това е единственият висшист сред треньорите в България. 
тази фраза шестваше из вестника стотици пъти в продължение на цели 
две години, докато веднъж не попитах: „абе, тоя дипломиран историк 
никога ли няма да навърши 50?“)

като изключим разгула на телесното, преходът от субективна към 
обективна журналистика (доколкото изобщо в България той е завършен) не 
засяга спортните издания и притурки. да се пише изопачено и пристрастно 
за „нашите“ е някак естествено, дори се смята за върховен дълг и въпрос 
на чест за журналиста. друга причина за това е, че в годините на смачкано 
национално самочувствие спортът бе висок олтар на добрия национали-
зъм, докато „лошият“ национализъм проливаше реки от кръв в югославия.
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крахът на комунизма преди 20 години заварва спортния журналист 
легнал удобно на идеологически дрейф. той е аполитичен патриот. (няма 
спортни журналисти, направили политическа кариера при предишния ре-
жим с изключение на бившия ватерполист Иван славков, но той все пак 
бе зет на вожда тодор Живков.) понеже спортната тематика минава за 
ниска топка в журналистиката, никой не възлага на спортния журналист 
да пише уводните статии и да хвали партията. той се скатава от партийни 
събрания на стадиона, но там отривисто вее националния флаг. превър-
нал е хобито си в професия – лесна, приятна и с добри доходи. тя включва 
чести пътувания отвъд желязната завеса и дребни далавери с командиро-
въчните, с дефицитни стоки и с валута. (за една балканиада по фехтовка 
в турция отборът пренася сребърна амалгама за огледала в саковете за 
рапири. оказва се, че тези сакове никога не са пътували празни. за орга-
низатор на контрабандния канал е посочен спортен журналист.) 

днес, също както носталгичните културни дейци, поразени от прехо-
да, спортният журналист заклеймява „абдикирането на държавата от спор-
та“ и я зове да възобнови субсидиите. но разликата е, че оставените на 
самоиздръжка читалища и театри тънат в разруха, докато спортните бази 
и стадионите бързо се приватизират под различни форми, включително и 
чрез държавно-частно партньорство, а клубовете и федерациите на олим-
пийските спортове са въдворени под скиптъра на съмнителни бизнесмени. 
Изобщо собствеността върху спортните имоти в България е силно замъг-
лена, дори повече, отколкото собствеността върху казината. в сферата на 
спортния бизнес, особено във футбола, често стават убийства. футболни-
ят клуб „локомотив“ – пловдив, е с трима разстреляни президенти.

Журналистът обаче не се интересува от мириса на парите в спорта. 
за него важно е да има състезания, да се печелят медали и отборите да 
побеждават. затова спортната журналистика затваря очи пред явното ма-
фиотизиране на цели федерации и клубове. най-драстичният пример е с 
футболния клуб „славия“, който става шампион на България през 1995 г. 
той е собственост на бандитската групировка сИк, от чиито тогавашни 
босове само трима още не са убити, взривени или изчезнали. такива хора 
обаче спортният журналист нарича „финансови благодетели“.

Българският спортист – нездрав дух в болно тяло

спортовете, донесли ни най-много световни и олимпийски отличия, са 
борбата и вдигането на тежести. в тях десетилетия наред България е све-
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товна свръхсила. Именно от тях обаче в началото на 90-те години на ули-
цата се изсипва първата вълна от брутални побойници и убийци. те бяха 
наречени първо „борци“, после „дебели вратове“ и накрая „мутри“. тази 
възходяща градация не се нуждае от разяснение. но въпросът защо тъкмо 
тези спортове се оказаха толкова криминогенни не е осветлен.

 от 1968 до 1988 г. България събира обилна реколта от медали в бор-
бата и щангите в резултат на държавните грижи за развитието им. десет-
ки хиляди здравеняци се борят и вдигат гири в залите, но това става без 
публика и убягва от общественото внимание. причината е, че за разлика 
от колективните спортове и особено футбола състезанията по борба и 
щанги са твърде малко. годишният календар включва само 3 турнира – 
два вътрешни плюс европейско или световно първенство. тези състеза-
ния траят общо около месец. в паузите тренировъчният цикъл е нарушен, 
спортистът наддава на тегло и безделничи. после обаче той има нужда 
от допинг, за да влезе пак във форма за поредното състезание. Иначе е 
невъзможно хем да стопи килограми, хем да заякне и бързо да натрупа 
мускулна маса. 

срамната истина, че допингът е станал държавна политика, лъсва 
още на олимпиадата в монреал през 1976 г. тогава е отнета най-героично 
спечелената титла за България – на 110-килограмовия валентин христов, 
който се състезава като в транс и вдига с по 20–30 кг повече от щангис-
тите в по-горната свръхтежка категория. случаят е отразен подобаващо 
в българския печат – с пълно мълчание. заради бойкота на запада олим-
пиадата в москва през 1980 г. е сведена до спартакиада на страните от 
съветския блок. логично там няма никакви допинг скандали и България 
заема невъобразимото трето място в света по медали след ссср и гдр. 
следва олимпиадата в лос анджелис през 1984 г., където също няма до-
пинг скандали, защото този път съветският блок я е бойкотирал и Бъл-
гария не участва. така катастрофата се разразява чак на олимпиадата в 
сеул през 1988 г. тогава целият български отбор по щанги е дисквалифи-
циран заради допинг и всичките му медали и титли са отнети.

когато допингът се комбинира с алкохол, дори в малки количества, 
в тялото на здравеняка се получава взривоопасна смес и той става много 
агресивен. заради това и периодите на т.нар. олимпийска подготовка из-
обилстват с нощни зулуми на спортисти. (сервитьорка в спортпалас на 
златни пясъци е бита и изнасилена в лека кола от щангист през 1980 г.; 
през 1984 г. трима гребци пребиват контрольор и пътник в трамвай но-
мер 10, късат служебната карта на цивилен офицер от мвр и го смазват 
от бой, после завземат трамвая, но са причакани от командоси, които на 
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свой ред ги пребиват. И в двата случая се водят дела, но присъдите са 
меки, а щангистът дори е осъден условно.)

Именно комбинацията от стимуланти и алкохол обяснява извънред-
ната жестокост на бандите от борци (крушата, комшев, васил Илиев и 
др.), гребци (карамански, каратанчев и др.) и щангисти през 90-те годи-
ни, когато държавната система за финансиране на спорта се е срутила, 
спортните школи са закрити и техните възпитаници излизат на улицата.

Футболистите – карикатури на мутрите

футболът – за разлика от борбата, гребането и щангите – е с 10-месечен 
състезателен цикъл през годината. Играчите тренират почти всеки ден 
и имат мачове всяка седмица пред голяма публика. тук допингът няма 
смисъл, тъй като този спорт изисква не еднократно върховно напрягане, 
нито пък бързо натрупване на мускули, а продължително пребиваване в 
спортна форма, редовни тренировки и спазване на режим.

така че футболистът се бъхти на игрището, но си мечтае за живота 
на мутрата. той кара същите скъпи коли, вечер посещава същите чалга 
заведения и го ухажват същите певици и блондинки. но поради своята 
заетост с мачове и лагери, той е извън големия бизнес с бухалките и няма 
защо да се движи с охрана. футболистът обаче също иска да бъде застра-
ховател или банкер и съпругата му да върти бутик за бельо или фризьор-
ски салон. 

И ето, футболната звезда христо стоичков става рекламно лице 
на борческата групровка вИс-2 и се оказа акционер в застрахователно 
дружество в период, когато „застраховане“ е евфемизъм за „рекет“. лю-
бослав пенев отваря бутик за шапки на съпругата си манекенка, а даниел 
Боримиров се жени за сестрата на един от най-големите наркодилъри в 
България и получава дялове във фирми от легалния му бизнес.

през 1994 г. спортните идоли на нацията – националният отбор по 
футбол, спечелил бронзови медали на световното първенство в сащ – се 
опитаха в комбина с борческите групировки сИк и вИс да си създадат 
своя банка. И макар че в проекта бяха ангажирани финансистът емил 
хърсев, бивш подуправител на БнБ, и целият символен капитал на отбо-
ра, той пропадна. провалиха го самите мутри – в последния момент те се 
отметнаха и не внесоха уставния капитал. по-късно обаче те не се посве-
ниха да посегнат дори на иконата стоичков. (през август 1999 г. той бе 
засечен от журналисти с насинено, леко деформирано лице и охлузвания 
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по китката от белезници или каиш, за които дава комично обяснение: бил 
отишъл да нагледа строежа на вилата си, но там настъпил кабел и го уда-
рил ток по ролекса, от което часовникът се стопил на китката му.)

но футболът и в много по-малка степен волейболът все пак успя-
ват да екзалтират нацията с по някоя дръзка победа. този чист симво-
лен капитал после се осребрява в политиката, където борците не могат 
да припарят, но също и в бизнеса с автогорива. деление обаче има и тук: 
футболни звезди като емил костадинов и трифон Иванов са традициона-
листи и наливат на шофьорите бензин, а волейболните звезди като любо 
ганев са новатори и им наливат метан.

Христо Стоичков с насинена буза. Сн. Десислава Кулелиева
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Историография и  
политически митологии 
в киберкултурата (1980–1985)

миЦос Билалис

В търсене на историчността  
на киберкултурата: ограниченията

макар днес интернет да е залегнал във всекидневието на голяма част от 
населението на света, идеята за историография на киберкултурата все още 
звучи доста странно. Без съмнение свързването на историята с киберкул-
турата далеч не се приема за даденост. едно възможно обяснение на това 
състояние е, че киберпространството се осмисля като знак за безпреце-
дентния технологически прогрес на XX в. в този смисъл киберкултурата 
обикновено се свързва с една изключително съвременна технокултура, 
напълно различна от всички предишни технологични образувания1. нещо 
повече, лексиката на киберкултурата, състояща се от думи като киборг, 
киберпространство, кибертяло, киберидентичност или кибернизация, все 
още звучи екзотично, ще рече нещо напълно различно от нас,  нещо на-
пълно откъснато от нашите исторически преживявания, нещо, отиващо 
отвъд собствените ни ‘истории’2.

нито общото схващане за настоящността на киберкултурата, нито 
споделеното възприемане на киберпространството като екзотика обаче 
не представляват сериозен проблем в процеса на разбиране на историч-
ността на това явление. трудностите при възприемането на киберкулту-
рата като специфично образувание на късната модерност и настояването 

1  за по-детайлен анализ на множеството концептуализации на киберкултурата 
от средата на 80-те до днес вж. Jakub macek, Defining Cyberculture (v. 2), http://macek.
czechian.net/defining_cyberculture.htm, 2005.

2  по-ранна версия на този доклад вж. mitsos Bilalis. „Kivernopolitismos. I leksis 
ke i Chroni (1980–1995)“ (Cyberculture. Concepts and Temporalities), Sigchrona Themata, 
vol. 102, no. 3, 2008, pp. 58–64.
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за историческото ѝ осмисляне не са породени от прекалената съвремен-
ност и произтичащата от това липса на минало на киберпространството, 
а по-скоро от противоположното явление: интензивното присъствие на 
миналото в концептуалната рамка на киберкултурата.   

деветдесетте години на XX в. се възприемат като десетилетие на  
запознаване на широката публика с интернет и неговата ‘нова’ лексика. 
ако се вгледаме по-детайлно в произхода на лексиката обаче, ще видим, 
че тя не е толкова нова, колкото изглежда. така например представката 
кибер- има поне 60-годишна история. след 1946 г., когато при поредица 
конференции, организирани от фондацията „мейси“3, терминът киберне-
тика се въвежда за пръв път, представката кибер- започва да се асоциира 
с множество реалии на следвоенния свят: супергерои, животни, машини, 
политически инициативи, научнофантастични романи, философски кон-
цепции, филми, субкултури, съоръжения, софтуер, културни практики и 
академични дисциплини.  от 50-те до началото на 70-те години на ми-
налото столетие всички те се вписват в концептуалната рамка на кибер-
нетиката, а от началото на 80-те досега  – в полето на киберкултурата. 
така в продължение на 50–60 години под общата шапка на думата ‘кибер’ 
започват да се натрупват различни субективности, материални обекти, 
концепции, политики и прояви. нещо повече, по време на този процес на 
натрупване думите, концепциите и значенията, циркулиращи в съвремен-
ните мрежи на дигитална комуникация4, биват обгърнати от различни, а 

3  конференциите „мейси“ представляват поредица от семинари, организирани 
от фондация джошиа мейси джуниър в периода 1946–1953 г. провеждани в ню Йорк и 
принстън, те ускоряват появата на интердисциплинарното поле на изследване, известно 
като кибернетика. Целта на кибернетиката е да разбере сложното поведение на регула-
тивни (органични и изкуствени) системи. за критичен анализ на конференциите мейси 
и тяхното значение за  научната и културна политика на следвоенния период  вж. Kath-
erine N. hayles. How we became posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and 
Informatics, Chicago: university of Chicago Press, 1999, pp. 50–83.

4  ‘киборг’ е ярък пример за този процес на натрупване. думата е въведена за 
първи път през 1960 като научен термин, обозначаващ системи за контрол на извънзем-
ни околни среди. през следващите 15 години терминът се разширява и покрива широк 
набор от значения – от някой, който носи очила, до различни форми на биотехнологич-
ни протези. през следващото десетилетие ‘киборг’ натрупва и много неакадемични зна-
чения. Чрез филми като Blade Runner на ридли скот (1982) и киберпънк романи като 
Neuromancer (William gibson, Neuromancer, New York: ace Books, 1984) ‘киборг’ се 
превръща в популярен неологизъм, обозначаващ важни трансформации в полето на кул-
турата. терминът вече се използва, за да опише възможността за не-човешко съзнание 
в един свят, където човешкото тяло и машината са се превърнали във взаимозаменя-
еми посредници на информация. след публикуването на Манифест за киборги (Donna 
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много често  припокриващи се истории от периода на студената война. 
в резултат на това идеята за киберкултура става все по-неясна. казано с 
думите на марк постър, кибернетичното се е трансформирало в ‘култура 
на непълната детерминираност’. под ‘непълна детерминираност’ постър 
има предвид не само че киберкултурата притежава свое собствено мина-
ло, но също така и че това минало се състои от плътна и хетерогенна мре-
жа от смисли, която замъглява настоящата форма и затруднява опитите да 
изследваме със съдържанието5.

при това положение въпросът, който трябва да зададем, е не дали 
киберкултурата има история, а по-скоро каква история има тя? какви ис-
торически наративи вече присъстват в съвременните общества и подпо-
магат осмислянето на тяхното кибернастояще? как, кога и кой е органи-
зирал тези наративи? 

Първите ‘истории’

за да отговорим на горните въпроси, трябва да се съсредоточим във вре-
мето от началото на 80-те до средата на 90-те години. в този петнадесет-
годишен период за пръв път дигиталните технологии биват описани в 
исторически наративи. макар и да тръгват от различни отправни (поли-
тически, икономически, технологични и културни) точки, много есета и 
книги от този период се опитват да осмислят появяващите се през 80-те 
години технологии като ‘наследници’ на по-ранни технологични форми. 
тези, засягащи миналото на кибернетичните технологии, наративи се по-
явяват в рамките на съвсем различни академични дисциплини – от исто-
рия на технологията, филмови изследвания и теория на фотографията до 
научни и икономически анализи, от социална антропология, философия 
и литературна критика до изследване на комуникациите, съвременна ис-

haraway, „a manifesto for Cyborgs: Science, Technology and Socialist Feminism in the 
1980’s“, Socialist Review, vol. 15, 1985, pp. 65–107) терминът се превръща в инструмент 
за критика, посочващ различни политически и епистемологични проблеми на развитието 
през последните 25 години. за детайлно описание на употребите на ‘киборг’ през втората 
половина на хх век вж.: David Tomas, „Feedback and Cybernetics: reimaging the Body in 
the age of the Cyborg“. In: mike Featherstone and roger Burrows (eds.) Cyberspace, Cyber-
bodies, Cyberpunk: Cultures of Technological Embodiment, london: Sage Publications, 1998, 
pp. 21–23.

5  mark Poster, What’s the Matter with the Internet, minneapolis: university of min-
nesota Press, 2001, pp. 13–20.
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тория и изследване на половете6. нещо повече, тези текстове използват 
съвсем различни реторични тропи: някои есета са извънредно оптимис-
тични; други са изключително песимистични и подтиквани от различни 
видове технофобии; трети – във всички случаи обаче те са малцинство – 
са критични. въпреки всичко можем да твърдим, че дори преди появата на 
най-важната кибернетична технология на хх век – а именно интернет, – 
опити за историзиране на киберкултурата вече съществуват.

много често академичните анализи на миналото на киберкултурата 
споделят и дори преповтарят въпроси и разсъждения, които вече са били 
повдигнати в масовата култура. филми като Blade Runner7 и романи като 
Neuromancer8, изключително популярни през втората половина на 80-те 
години, дават назаем на тогавашните академични изследователи на кибер-
културата много от собствените си образи и разсъждения. нещо повече, 
много от тези текстове и филми допринасят за историзацията на кибер-
културата; макар да третират кибернетичните технологии като тема, зася-
гаща по-скоро бъдещето, те всъщност ги концептуализират като продъл-
жение на процеса на индустриализация. това, което правят, е да поставят 
кибернетичните технологии на студената война в края на една времева 
линия, която започва с първите машини на Индустриалната епоха. както 
отбелязва дейвид Бел, през 80-те години наративните сюжети на фан-
тастични текстове като Blade Runner и Neuromancer функционират като 

6  наред с много други вж.: Jay David Bolter, Writing Space: The Computer, 
Hypertext and the History of Writing, hillsdale: lawrence erlbaum associates, 1991, 
Jean-louis Comolli, „machines of the Visible“. In: Teresa de lauretis and Stephen heath 
(eds.) The Cinematic Apparatus, New York: macmillan Press, 1980, pp. 121-142, Jona-
than Crary, Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the 19th Century, 
Cambridge: mIT Press, 1990, Donna haraway, оp. cit., andy hawks, Future Culture 
Manifesto: A Manifesto on the Here-and-Now Technocultural [R]evolution, http://project.
cyberpunk.ru/idb/future_culture_manifesto.html, 1993, ray Kurzweil, The Age of Intelli-
gent Machines, Cambridge: mIT Press, 1990, manuel de landa, War in the Age of Intelli-
gent Machines, New York: Zone Books, 1991, les levidow,  Κevin robins (eds.) Cyborg 
Worlds: the military information society, london: Free association Books, 1989, Carolyn 
marvin, When Old Technologies Were New: Thinking About Electric Communication in 
the Late Nineteenth Century, New York: Oxford university Press, 1988, howard rhein-
gold, Tools for Thought: the People and Ideas Behind the Next Computer Revolution, New 
York: Simon & Schuster, 1985, Kevin robins, Frank Webster, Information Technology: 
Post-industrial Society or Capitalist Control?, New Jersey: ablex Publishers, 1986, and 
allucquere rosanne Stone, The War of Desire and Technology at the Close of the Me-
chanical Age, Cambridge: mIT Press, 1995.

7  ridley Scott, Blade Runner, 1982.
8  William gibson, Neuromancer, New York: ace Books, 1984.
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‘символни истории’9; те допринасят за рационализирането и историзи-
рането на кибернетичните технологии в период, когато те се възприемат 
като нещо напълно ново, нещо без история. разбира се, процесът на ра-
ционализация не е цялостен. според карин хърасър в този период много 
от историите на киберкултурата остават ‘хистерии’; това са опростени 
дискурси, разпространявани главно чрез масмедиите, които възпроиз-
веждат съществуващите наративни жанрове по един не-критичен начин10.

в светлината на горните наблюдения става ясно, че написаните в 
периода 1980–1990  г. първи истории на кибернетичните технологии не 
успяват да изградят историографска парадигма за изследване на мина-
лото на киберкултурата. някои от тях дори не могат да бъдат смятани за 
‘академични’ истории.

въпреки всичко през този период опитите за историзация на кибер-
културата продължават, като остават неравномерни и несистематични – 
отчасти академични, отчасти принадлежащи към това, което наричаме 
‘публична история’ 11.

ако случаят действително е такъв, защо въобще един историк би се 
заинтересувал от тези наративи? съществува ли общ елемент, който да 
свърже и организира тези хетерогенни дискурси? Има ли възможност 
сред тях да се откроят общи модели? тези модели биха ли могли да оси-
гурят на историка едно по-добро разбиране на пътищата, по които об-
ществата осмислят появата на дигиталните технологии като исторически 
процес?

Генеалогиите

ако трябва да търсим общ елемент в хетерогенния корпус от текстове, 
написани в периода 1980–1995 г., бихме могли да забележим, че  всички 

9  David Bell, An Introduction to Cybercultures, london: routledge, 2001, pp. 21–26.
10  Karin harrasser, „Transforming Discourses into Practice: Computerhystories and 

Digital Cultures around 1984“, Cultural Studies, vol. 16, no. 6, 2002, pp. 823–824. за едно 
по-различно схващане на хистеричните репрезентации на кибернетичните технологии 
във филмите от 80-те вж.: marj Kibby, „Cyborgasm: machines and male hysteria in the 
Cinema of the eighties“, Journal of interdisciplinary gender studies, vol. 1, no. 2, 1996, pp. 
139–146.

11  See also Tobey Crockett, „Virtual resistance“, paper presented at the sympo-
sium Life By Design: Everyday Digital Culture, Irvine: university of California, 10–
12/04/2003, http://www.humanities.uci.edu/visualstudies/everyday/papers/Crockett.pdf, 
pp. 2–7.
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тези ранни ‘истории’ се опитват да осмислят  кибертехнологиите и ки-
берфантазиите на 80-те години като специфично модерно явление – те 
непрекъснато ги редуцират до варианти на технологическото развитие и 
социалните трансформации от последните две столетия. това включване 
на киберкултурата в по-широкия контекст на историята на модерната тех-
нология обаче не се случва по еднакъв начин.

така например някои от тези текстове държат да подчертават сход-
ствата между кибернетичните технологии от края на хх в. и отделни тех-
нологии от края на хVIII до средата на хх в. персоналният компютър 
често бива сравняван с първите пишещи машини от началото на хх в., 
видеозаписът и диорамите от хIх в. се описват като имащи много общи 
черти, а личните интернет страници се възприемат като дигитална въз-
становка на ‘технологиите на аз-а’ от хVIII в. – дневниците и личните 
бележници12. Чрез тази специфична тактика на припомняне на познато-
то кибернетичното настояще се редуцира до познат технологичен опит, 
датиращ от средата на хVIII до средата на хх в.

според една друга тенденция киберкултурата би трябвало да се ситу-
ира изключително в културната рамка на следвоенния период. много тек-
стове разглеждат културните практики на предходните три десетилетия 
като съществени за развитието на кибертехнологиите през 80-те – прак-
тики на малки групи като например хакери, студентски общности, ком-
пютърни програмисти или просто хора, за които електрониката е хоби13. 
подобни текстове предлагат една не толкова разгърната генеалогия на 
киберкултурата. съгласно тази генеалогия киберкултурата трябва да се 
схваща като исторически процес, произлязъл от маргинални културни 
практики, но за кратко време придобил широка популярност и обхванал 
почти всички аспекти на социалните и културни взаимодействия.

съществуват и изследователи, които разглеждат киберкултурата 
преди всичко като визуална култура. те поставят дигиталните техноло-
гии в полето на историческите разкази, тръгващи от средата на хIх в. 
и включващи такива визуални технологии и практики като фотография, 

12  луненфелд твърди, че тези сравнения отразяват един ‘нео-лудитски’ подход 
към киберкултурата, вж. Peter lunenfeld, „Theorizing in real Time: hyperaesthetics for the 
Technoculture“, Afterimage, vol. 23, 1996, p. 16. въпреки това подобни модели могат да 
се проследят и в нетехнофобски текстове, вж. напр. William J. mitchell, The Reconfigured 
Eye: Visual Truth in the Post-Photographic Era, Cambridge: mIT Press, 1992 and Tom 
Standage, The Victorian Internet: The Remarkable Story of the Telegraph and the Nineteenth 
Century’s On-Line Pioneers, New York: Walker & Company, 1998.

13  най-характерен пример за този тип литература е Steven levy, Hackers, Heroes 
of the Computer Revolution, New York: anchor/Doubleday, 1984.
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кино и т.н.14 като цяло този подход е критичен и материалистичен. както 
отбелязва крокет, „…(те) изследват материалността на кутията, наслед-
ника на екрана и ситуираността на зрителя. като се основава на перспек-
тивиализма и изследванията на киното, тази традиция представя вирту-
алното като симулакрум, като наследник на скопичната и задвижвана от 
визии история“15.

не на последно място, съществуват и автори, които настояват кибер-
културата да се схваща като текстова конструкция. те изграждат връз-
ки и конструират генеалогии, които съотнасят кибертехнологиите с тек-
стовите жанрове и литературните тропи, появили се през хIх и хх в. – 
романи, дневници, хипертекст16.

от ‘истории’ към митология

различните наративи, развили се в периода 1980–1995, успяват да уста-
новят някои основни генеалогии и периодизации в миналото на кибер-
културата. освен с тези генеалогии и периодизации обаче, литература-
та от този период се отличава и с една друга характерна черта. въпреки 
разнообразните и дори разбягващи се дисциплинарни, историографски и 
политически намерения на авторите им, почти всички ранни ‘истории’ 
на киберкултурата включват една (или повече) от следните концепции: 
еманципация, революция, експанзия, автентичност, протеза, загуба, си-
мулация, изключване, авторитет, подчинение.

всъщност тези идеи винаги биват включени в двойки, оформящи пет 
бинарни опозиции:

1. еманципация–подчинение;
2. революция–авторитет;
3. експанзия–изключване; 
4. автентичност–симулация; 
5. протеза–загуба17.  

14  Bilalis, „Istories ‘ipologistikis orasis’: anagnosis tou 19ou eona se psifiaka peri-
valonta erevnas“ (historicizing Digital Vision: The Perception of the Nineteenth Century in 
Cyberculture Studies), O Mnimon, vol. 24, pp. 387–402.

15  Crockett, „Virtual resistance“, op. cit., p.2.
16  Ibid., p. 3.
17  по подобен начин мацек очертава четири фундаментални теми, които съставят 

ядрото на наративите за киберкултурата: промяна, свобода/власт, автентичност и идеята 
за ‘нова граница’, macek, Defining Cyberculture (v. 2), op. cit.  
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присъствието на тези концепции в първите истории на киберкул-
турата е повече от очевидно. всъщност киберкултурата започва да се 
възприема като исторически феномен именно чрез тези пет понятийни 
двойки. наред с това обаче трябва да е ясно, че те не произтичат нито от 
историографските дискурси от този период, нито от техническата лекси-
ка или компютърния жаргон през 80-те години. напротив, в същността 
си тези понятия са политически концепции; те представляват градивните 
елементи на определена политическа лексика.

разбира се, подобна лексика не е нова. гореспоменатите концепции 
представят някои от добре познатите компоненти на западната полити-
ческа лексика от просвещението до днес. през последните два века раз-
лични исторически събития, борби и искания биват вписвани в полето на 
модерността именно чрез безбройното позоваване на тези понятия.

ето защо бихме могли да кажем, че като разказват историята на ки-
беркултурата през модерната политическа лексика, авторите на тези ‘ис-
тории’ всъщност се опитват да включат технологическата сцена от 80-те 
години в по-широкия исторически контекст на последните две столетия и 
половина. детайлното изследване в литературата от 80-те и началото на 
90-те би ни разкрило много опити за свързване на историята на техноло-
гиите с конкретни исторически събития и процеси. Често тези позовава-
ния включват добре известни истории – истории на еманципацията, като 
например тези на класовата борба и националните революции през хIх 
в., както и феминистките и антирасистките движения от хх в.; истории на 
подчинението, като например историята на гетото, на концентрационните 
лагери и ‘раждането на модерния затвор’; истории на експанзията, като 
например тези за ‘последната граница на америка’, колониалната експан-
зия, глобализацията на капитала и т.н.18 

тук бих искал да акцентирам върху нещо, което ми се струва от осо-
бено значение за анализа на тези ‘истории’. когато авторите на тези тек-
стове се опитват да осмислят миналото на киберкултурата през термини 
като ‘еманципация’, ‘революция’, ‘автентичност’, ‘новост’ – или техните 
диалектически противоположности, тяхната първа грижа не е дадат ня-
какво историографско описание на тези технологии, а, както отбелязва 
мачек: „ … (да) основат света на новите технологии, (да) назоват сили-

18  вж. например Timothy Druckrey (ed.) Electronic Culture. Technology and Visual 
Representation, New York: aperture Foundation, 1996. в този том, който е един от първите 
сборници от 80-те и началото на 90-те с академични есета върху дигиталната култура, 
позоваванията на гореспоменатите истории присъстват в голяма част от публикуваните 
текстове.
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те и принципите, които формират този свят, в който самите наративи се 
превръщат в архетипни модели. тези наративи са нещо повече от просто 
обяснение, те изграждат, подкрепят и стабилизират киберкултурата“19.

градивната функция на тези ‘истории’ се дължи на способността им 
да редуцират историята на киберкултурата до не-исторически принци-
пи; в контекста на тези ‘истории’ новото, свободното и автентичното 
се превръщат от исторически понятия в митологически принципи. Иначе 
казано, употребата на тези десет компонента на западната политическа 
лексика дава възможност на  тези ‘истории’ от периода 1980–1995 г. да 
се отделят от приоритета на историята и да се прикрепят към полето на 
политическата митология.

следвайки анализа на мита на леви-строс, бихме могли да подхо-
дим към тези десет идеи като към митеми, основните градивни единици 
на мита20. защо тези стари и изпитани във времето митеми на западно-
то политическо въображение са призовани отново – този път във висо-
котехнологичната обстановка на 80-те години? мисля, че отговорът се 
крие във факта, че тогава кибертехнологиите постепенно се превръщат 
от проблем, засягащ малцина експерти, в масови и популярни културни 
технологии. осемдесетте години на хх в. се превръщат в ерата на една 
нова, всеобемаща киберкултура. новите кибернетични технологии коло-
низират всички аспекти на социалния и културния пейзаж (забавления-
та, работната среда, масмедиите, войната, тялото, дома и т.н). подобна 
технологическа експанзия предполага и разгръщане на свързаните с това 
митове. от тази гледна точка бихме могли да разглеждаме ранните ‘исто-
рии’ на киберкултурата като митологически наративи, целящи политиче-
ското и морално осмисляне на кибертехнологиите. тези ранни истории 
на киберкултурата я свързват с доминиращите западни митологии за сво-
бодата, подтисничеството, автентичността и механичното възпроизвод-
ство. така те вписват кибернетичните технологии в културния пейзаж на 
модерността. следвайки ролан Барт, можем да кажем, че тези ‘истории’ 
играят ролята на ‘прислужници’ на митологизиращия процес, който се 
стреми да де-историзира технологиите и да ги представи като ‘познати’ и 
‘нормални’ елементи на всекидневието на хх в.: 

19  macek, Defining Cyberculture (v. 2), op. cit.  
20  в изследването си на митемите леви-строс твърди, че всяка една от тях е тясно 

свързана с останалите чрез множество от сложни отношения. от неговия анализ на мите-
мите става ясно, че митът се състои единствено от бинарни опозиции. вж. Claude lévi-
Strauss, Structural Anthropology, Claire Jacobson and Brooke grundfest Schoepf (trans.) , 
New York: Basic Books, 1963, p. 211. 
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„в него [мита] историята изчезва, тя е един вид идеална прислуж-
ница: приготвя, донася, подрежда, господарят идва и тя мълчаливо се от-
тегля: той може само да се наслаждава, без да се пита откъде идва този 
хубав обект“ 21.

Превод от английски Надежда Гълъбова

21  roland Barthes, Mythologies, annette lavers (trans.), New York: hill & Wang, 
p. 151. Бълг. изд. „митологии“ в: ролан Барт, въображението на знака (съст. Ивайло 
знеполски), софия: народна култура, 1991, 43–93, с. 85.
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опасностите на историческата  
забрава и „варосването“ на миналото: 
бившият Съветски блок  
в сравнителна перспектива

марК Креймър

на 2 ноември 2007 г., по време на специално предавана по телевизия-
та церемония в кремъл, тогавашният президент, а след м. май 2008 г.  
министър-председател на русия владимир путин, обяви, че е наградил 
посмъртно с медала „златна звезда“ и званието „герой на руската феде-
рация“ (най-високата държавна награда в русия) джордж ковал – техник 
от армията на сащ по време на втората световна война, работил по 
проекта „манхатън“ (секретната програма на правителството на сащ 
за създаване на ядрената бомба). ковал, както се оказва, е бил шпионин, 
работил за съветското военно разузнаване и успял да открадне и изпрати 
на сталинския режим в москва свръхсекретна информация за ядрените 
оръжия. по време на церемонията в кремъл путин с топлота нарича ко-
вал „наш другар“ и го възхвалява за „огромния му принос за засилване на 
отбранителната способност на нашата страна“.

тъй като работата на ковал в полза на съветския съюз дотогава е 
била слабо известна, официалните новинарски клипове по церемонията 
с награждаването привличат значително внимание от страна на медии-
те. странното все пак е, че журналистите, които отразяват събитието, не 
питат защо путин, като президент на постсъветска русия, възхвалява ня-
кого, който е оказал толкова голяма помощ на омразната диктатура на 
Йосиф сталин. може да се предположи, че към ноември 2007 г., около 
16 години след разделянето на съветския съюз на 15 отделни държави 
(включително русия), руските лидери вече няма да квалифицират един 
сталински агент като „наш другар“ и няма да обвързват открито страната 
си с чудовищната политика на сталинизма. със сигурност никой съвреме-
нен германски лидер няма дори да си помисли да възвеличи или да награ-
ди посмъртно онези, които с ентусиазъм са следвали нацисткия режим. 
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нито пък повечето германци днес биха разглеждали подобни хора като 
свои „другари“.

решението на путин да почете ковал за неговата вярна служба на 
сталин е симптоматично за по-големия проблем в русия – неспособност-
та да се разчистят сметките със съветското минало. задачата да се изпра-
ви пред неприятните епизоди в историята е трудна със сигурност за всяка 
страна, дори за държави с отдавна установена демокрация.

трябваше да минат повече от две десетилетия след края на втората 
световна война, преди мнозинството германци истински да признаят це-
лия ужас и всеобхватността на престъпленията на нацистка германия. 
в края на 40-те и през 50-те години на хх в. проучвания, направени 
от американските и британските окупационни части, разкриват, че зна-
чителен процент от германците все още имат положително отношение 
към адолф хитлер. едва през втората половина на 60-те години много 
западногерманци започват да осъзнават огромните престъпления и ге-
ноцида на нацисткия режим. (ситуацията в Източна германия е друга. 
комунистическият режим в Източна германия никога не предприема 
стъпки да поеме каквато и да е отговорност за престъпленията на на-
цисткия режим.) в западна германия „денят за разплата“ с миналото 
отнема дълго време, но правителството там, за негова чест, направи из-
ключително много в периода след края на 60-те години да осъди нацист-
кия режим, „да изтрие“ нацисткото наследство и да компенсира оцеле-
лите жертви.

в днешна франция развръзката не е така благоприятна. много 
френски граждани все още отказват да се вгледат отблизо в т.нар. пе-
риод на „правителството във виши“ и свързания с него повсеместен 
колаборационизъм. френските политици все още като по навик „пре-
гръщат“ мита, че френското съпротивително движение е доминиращият 
елемент във франция по време на втората световна война и че кола-
борационистите са били само нищожно малцинство. реалността е, че 
колаборационизмът и безразличието са били нормата във франция, до-
като съпротивата е била относително слаба.

в австрия много хора все още претендират, че страната им е била 
повече жертва на нацистка агресия, отколкото ентусиазиран участник в 
действията на третия райх и неговите злодейства. за съжаление, в свет-
лината на изключителните обстоятелства на студената война, западните 
страни бяха склонни да следват подобен мит. дори днес австрия не е 
направила почти нищо относно играната от нея ключова роля в нацист-
ките престъпления – в ярък контраст с германия.
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по аналогичен начин, политическите лидери в япония често ома-
ловажават варварските действия на японските войски в китай, корея и 
манджурия през 30-те и 40-те години на хх в. японските граждани са 
склонни да гледат на страната си като на жертва на двата единствени слу-
чая на употреба на ядрени бомби по време на война. те обаче не призна-
ват ужасяващите престъпления на японската империя. страните, които 
са били под японска окупация, като китай и корея, често осъждат япо-
ния за „варосването“ на миналото, но и тези страни имат своя селективна 
памет. Често те дори не споменават за високия процент техни граждани, 
сътрудничили на японската окупация. в корея например японското воен-
но присъствие е било относително слабо, тъй като много корейци са били 
склонни да преглътнат окупацията. това е елемент, който много корейци 
днес са склонни да изключат от картината на историята.

И в съединените щати съществуват също много трагични аспекти в 
историята, които често „се замазват“ в учебниците по история и в пуб-
личните дискусии – например робството на негрите, многото десетиле-
тия на расова сегрегация, изпълнена с насилие след края на гражданската 
война, бруталните кампании срещу американските индианци и интерни-
рането на американците от японски произход в навечерието на втората 
световна война. американската гражданска война, която в края на краи-
щата ликвидира робството на негрите, е последвана от десетилетието на 
реконструкцията, замислена като средство да бъдат принудени щатите от 
конфедерацията да признаят злините на робството. трагичното е обаче, 
че реконструкцията е прекратена от президента ръдърфорд Б. хейс само 
десетилетие по-късно като част от политическа сделка. в резултат стра-
ната като цяло и особено щатите от бившата конфедерация никога не се 
разплатиха с тежкото наследство на робството. за още девет десетилетия 
институционализираният расизъм под формата на сегрегация се запазва 
в целия юг. дори днес, дълго след официалния край на сегрегацията, ра-
совите отношения в сащ все още са помрачени от колективния провал 
на нацията да си разчисти сметките с ужасите на робството и сегрегаци-
ята. ако на реконструкцията ѝ беше позволено да продължи поне още 
няколко десетилетия, расовите отношения несъмнено биха били в много 
по-добро състояние. 

колкото и да е труден процесът на помирение с миналото в тези за-
падни държави, той е още по-обременителен в бившите комунистически 
страни, особено в русия, която възприе в края на 1991 г. ролята на наслед-
ник на съветската държава. твърде малко е направено в русия за поми-
рението с наследството на сталин. в широко проучване на общественото 
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мнение от 2005 г. мнозинството от руснаците избират сталин като „най-
великия лидер“ в историята на русия. аналогични проучвания, проведени 
през 2007 и 2009 г., показват подобни резултати и широко разпростране-
ното сред обществото неразбиране на ерата на сталинизма. мнозинство-
то от руснаците, анкетирани в тези изследвания, са или доброжелателно 
настроени, или неутрални в оценката си за сталин, а около 25% отгова-
рят, че „със сигурност“ биха гласували за сталин, ако той „възкръсне“ и 
се кандидатира за руски президент.

Част от проблема в русия при изживяването на наследството на ста-
лин е продължаващото присъствие дори днес на висши служители, за-
емали високи постове в съветската комунистическа партия, съветското 
правителство и съветските сили за сигурност. тези висши държавни слу-
жители са против твърдата преоценка на миналото и се опитват да предо-
твратят разсекретяването на чувствителни за тях документи, които биха 
показали в злокобна светлина действията на съветския режим. путин 
например многократно повтаря, че съжалява дълбоко за разпадането на 
ссср, описвайки процеса като „най-голямата геополитическа катастро-
фа на хх в.“. това описание е поразително и наистина много обиждащо, 
ако отчетем, че хх век стана свидетел на много автентични катастрофи, 
най-вече холокоста. (дали разпадането на съветския съюз въобще може 
да се нарече „катастрофа“, или вместо това е повод за празненства, е друг 
въпрос, който си заслужава анализа.) въпреки че путин признава същест-
вуването на „ексцесии“ по времето на сталин и че дори взема участие в 
церемониите, отдали дан на паметта на жертвите на сталинските репресии 
срещу руската православна църква, той същевременно доста често въз-
хвалява „монументалните постижения“ на съветския режим, включител-
но постиженията на сталин. путин често говори с гордост за съветското 
кгБ – прословутата служба на държавна сигурност, на която той служи 
16 години през 70-те и 80-те години и която на практика продължава уси-
лията на офицерите и чуждите агенти, служили при режима на сталин.

оставайки верен на възприетия маниер, путин като президент въз-
станови някои от атрибутите и символите, използвани от сталин, и назна-
чи голям брой бивши офицери от кгБ на висши постове в своето прави-
телство. още през май 2000 г., само месец след като бе избран за прези-
дент, путин възложи на руската централна банка да изсече 500 юбилейни 
сребърни монети с портрета на сталин, привидно за да се отбележи роля-
та на съветския съюз във втората световна война. няколко дни по-късно, 
на церемония по повод 55-ата годишнина от края на войната, путин откри 
паметна плоча, отдаваща почит на „генералисимус Йосиф висарионович 
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сталин“ за неговото „героично лидерство“. путин одобри също издигане-
то на бюст на сталин във военния мемориал в парка „поклонная гора“ в 
москва. няколко месеца по-късно, през декември 2000 г., путин прокара 
закон, който възстанови стария химн на ссср, поръчан от сталин през 
1943 г. и отменен от Борис елцин в края на 1991 г. химнът е официално 
възстановен през м. януари 2001 г. – събитие, отбелязано изключително 
тържествено от путин. когато е запитан в интервю как би оправдал въз-
становяването на толкова откровен символ на сталинските репресии, той 
признава, че „много хора“ свързват химна с „ужасите на сталинските за-
творнически лагери“, но същевременно акцентира, че всяка подобна асо-
циация е неоправдана и че химнът вместо това трябва да бъде  свързван 
с „многото постижения на съветския период, с които хората се гордеят“. 
путин се връща многократно към тази тема след това, особено по време 
на широко огласените чествания през 2005 г. на 60-годишнината от края 
на войната срещу германия. с неговата благословия портретът на сталин 
се тиражира широко и е на първите страници на вестниците и по телеви-
зионните екрани по време на юбилейните тържества. през 2010 г. около 
дузина портрети на сталин са издигнати в москва във връзка с парада, 
отбелязал 65-ата годишнина от победата над германия – стъпка, прокара-
на от кмета на москва юрий лужков.

подобни събития и аргументите, които путин използва, за да обясни 
действията си, са повод за дълбоко притеснение. представете си, че гер-
манските лидери след 1945 г. бяха твърдели, че възстановят свастиката, 
за да напомнят на всички за „гордите достижения“ на нацисткия режим. 
адолф хитлер, в крайна сметка, получава при встъпването си в длъжност 
една деморализирана и икономически изтощена страна и я превръща за 
по-малко от десетилетие в обезсърчаваща със своята мощ военна сила. 
хитлер се радва на широка подкрепа в германия и ако се вгледаме доста-
тъчно задълбочено, несъмнено бихме открили позитивни неща, случили 
се в германия между 1933 и 1945 г. нито едно от тях обаче по никакъв 
начин не би било оправдание за възстановяването на свастиката. Ужася-
ващите злини на холокоста и на другите нацистки престъпления, както 
германците добре съзнават, не допускат каквато и да е идея за отбелязва-
не на „постиженията“ на нацисткия режим.

същата мяра следва да се приложи и към режима на сталин. въпреки 
че путин би желал да се концентрира изключително върху победата на 
съюзниците във втората световна война и появата на ссср като свръх-
държава, нищо в подобна трактовка не отчита, че сталин е управлявал 
един от най-кървавите и най-отвратителни режими в историята. възста-
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новяването на видимите символи на сталинския режим неминуемо смек-
чава и „размива“ чудовищните престъпления на този режим. продължа-
ващото отбелязване на съветските празници в руската федерация, осо-
бено на т.нар. ден на силите за сигурност на 20 декември (деня, в който 
през 1917 г. е основана прословутата болшевишка тайна полиция – Чк), 
разкрива потресаващото пренебрежение към милионите, превърнали се 
в жертви на съветските служби за сигурност. путин, наистина, избра да 
обяви посмъртната награда на ковал през 2007 г. именно в навечерието на 
деня на военното разузнаване – 5 ноември, друг празник, създаден от съ-
ветския режим, за да възвеличи своите органи за разузнаване и сигурност.

вместо да се обръща обратно към символите и институциите на съ-
ветския режим и сталинската ера, руското правителство би трябвало да 
направи всичко във възможностите си за преодоляването на това ужа-
сяващо наследство. елцин в началото имаше възможността да поощри 
един нов прочит на историята, но я пропиля. въпреки че позволи част от 
бившите съветски архиви да бъдат открити частично, той ограничи оба-
че разкриването на документите и остави здраво заключени най-важните 
архиви от съветската епоха (президентския архив, архива на кгБ, цен-
тралния архив на министерството на отбраната и архива на външното 
разузнаване). елцин не успя да осигури систематичното премахване на 
статуите на владимир Илич ленин и на другите паметници, възвелича-
ващи съветския режим, и освен това не желаеше да разформирова (или 
дори да ограничи) разрастващите се органи за държавна сигурност, които 
са точно толкова символични за сталинския терор, колкото сс и гестапо 
за нацистките злодейства. въпреки че кгБ е реорганизирано в края на 
1991 г., репресивният апарат на службата е съхранен в същността си и 
остава недокоснат в рамките на нейния наследник – федералната служ-
ба за сигурност (фсБ1), която с гордост гледа на дейността си като на 
продължение на кгБ. сегашният президент на русия дмитрий медведев 
направи няколко заслужаващи внимание изявления, осъждащи сталин и 
оттук даващи надежда за пълно разкриване на сталинските злодейства, но 
той се провали да доразвие тези обещания.

липсата на пълно разчистване на сметките с миналото има вредни 
последици за руското население. руснаците, които гордо излагат портре-
ти на сталин по московските улици или които слагат цветя пред символи-
те на сталинския режим, никога не са сгълчани за това, че опрощават един 
режим и един диктатор, въвлечени в масови убийства. даже напротив, 

1  фсБ – от руски ез., федеральная служба безопасности. 
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почитателите на сталин вече могат да си купят сребърни монети с него-
вия образ директно от руското правителство. всичко това може би ще ни 
помогне да си обясним защо значителен брой руснаци смятат днес сталин 
за „най-великия лидер“ в историята на страната им. немислимо е, че мно-
зинството от германците днес биха възприели хитлер по подобен начин. 
немислимо е също, че днешните германци биха толерирали предложение 
за възстановяването на „хитлерюгенд“ (организацията „хитлерова мла-
деж“). в русия обаче никой въобще не протестира срещу растящата мощ 
и роенето на зловещи организации за индоктринирането на младежта като 
„наши“ и „млада гвардия“, създадени първоначално от путин, за да се 
предотвратят в русия събития от рода на „оранжевата революция“ в Ук-
райна. тези групи, описани от правозащитни наблюдатели в русия като 
„путинова младеж“, наподобяват много комсомола – комунистическата 
младежка организация, индоктринирала и подготвила милиони съветски 
младежи да служат вярно на сталиновия режим.

дотогава, докато символите и институциите на сталинските репре-
сии продължават да процъфтяват в русия, перспективите за демокрацията 
там ще останат помрачени. онези бивши комунистически страни, които 
направиха най-много за разчистването на сметките с периода на комуни-
зма, се радват на много по-голяма стабилност от страните, които избягват 
каквато и да е преоценка на миналото или поемат по този път избирателно 
и с неохота. дълбоката и трайна демократизация на бившия комунисти-
чески Източен блок е в най-напреднал стадий там, където беззаконията 
на комунистическия период бяха публично изложени, а лидерите им без-
условно осъдиха поне в морален план онези индивиди, които са били съ-
участници в систематичния терор и жестокостите.

действащи смело организации в русия като „мемориал“ и „фонда-
ция демокрация“ свършиха изключително ценна работа по отношение на 
документирането на терора и масовите репресии на сталиновата ера, но 
пълното разчистване на сметките с миналото на сталинизма трябва да об-
хване цялото общество и цялостната политическа структура на страната. 
за съжаление, за подобно развитие не помогна дори смяната на поколения-
та. младите руснаци днес са почти толкова склонни, колкото и техните ро-
дители, да гледат положително на сталин. проучванията от 2008 и 2009 г. 
показват, че повечето руснаци на възраст между 18 и 24 години гледат на 
света в общи линии като путин – т.е. те вярват, че русия е несправедливо 
преследвана безмилостно от „врагове“, особено от съединените щати.

в светлината на подобни неблагоприятни тенденции задачата да се 
изправят лице в лице с много от зловредните страни на режима на ста-
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лин ще изисква сериозна гражданска и морална позиция от управленския 
елит на русия – от онези висши държавни чиновници, които не се „горде-
ят“ с „монументалните постижения“ на сталинизма и които вместо това 
са решени да преодолеят веднъж и завинаги ужасяващото наследство на 
сталин. путин никога няма да тръгне в тази посока и ни остава само да се 
надяваме, че медведев ще остане на поста си достатъчно дълго и ще про-
дължи да бъде достатъчно благосклонен към идеята русия да се разбере с 
истинските злини на режима на сталин.

Превод от английски Костадин Грозев
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Политическите употреби  
на исторически митове  
и фабрикуването на омраза. 
унгарската перспектива към ХХ век

атила ПоК

като правило общественото мнение очаква от историците да се занима-
ват с ясно дефинирани, ‘твърди’ политически, икономически и социални 
факти. противно на това обаче, мощна тенденция сред професията ни 
днес е да се изследва един изключително сложен интелектуално-поли-
тически процес: как миналото се превръща в история, каква е връзката 
между паметта и забравата. Историческите митове представляват свое-
образен мост между миналото и настоящето, те са много повече въплъ-
тени в настоящето, отколкото в миналото и са преди всичко документ 
на времето и мястото, където се използват. Изключителен интерес пред-
ставлява проучването на пътищата, по които един мит започва да функ-
ционира в дадено време и място, а друг не успява1. основната ми теза в 
настоящата статия ще е, че историческите митове не са просто фантазии, 
а добре изработени средства/инструменти, които биват употребявани и с 
които бива злоупотребявано в процесите на политическа легитимация2. 
редица социално психологически изследвания показват, че различните 
хетерогенни групи могат най-ефективно да бъдат мобилизирани за колек-
тивно действие чрез колективната омраза, а именно митовете притежават 
такава огромна сила и пропагандна стойност. колкото повече повратни 
точки, фундаментални промени и радикални трансформации се случват в 

1  от 1945 г. в света са се появили 120 нови държави. всяка една от тях използва 
историята като средство за легитимация. Jeremy Black, Using History, london: hodder 
arnold, 2005: 1.

2  за по-обширно запознаване с произхода, употребите и злоупотребите на исто-
рическите митове вж. въведението към Ignác romsics (ed.), Mítoszok, legendák, tévhitek a 
20. századi magyar történelemről (myths, legends, misbelefs on twentieth century hungarian 
history), Budapest: Osiris, 2002: 7–27.
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историята на една държава или нация, толкова повече нараства необхо-
димостта от историко-политически митове. на равнището на всекиднев-
ните политически битки митове се използват от всички воюващи страни и 
тяхната употреба няма нищо общо с добросъвестната историческа наука. 
самите митове обаче са ценен източник за изследване на социалната пси-
хика, към която не можем да получим достъп чрез традиционните исто-
рически инструменти. 

Някои теоретични съображения

смятам, че основната движеща сила в процеса на сътворяване и прило-
жение на политическата митология е необходимостта от бърза и ефектив-
на легитимация във времена на ускорени промени. макс вебер ни е дал 
един често цитиран анализ на харизматичната легитимация: управлението 
на харизматичния водач се корени в неговата/нейната свръхчовешкост и 
свръхестествени способности3. напълно безотносително е дали харизма-
тичният водач действително притежава специални дарби, същественото е 
какво мислят последователите, подчинените на харизматичното управле-
ние. съдържанието на мита може частично или напълно да бъде опровер-
гано, но това, което ни интересува тук, е защо и как митовете карат хората 
да действат. теорията на карл Шмит за политическата теология може да 
ни даде насоки при изследването на тези проблеми. той твърди, че всички 
основни концепции на теорията за модерната държавност са секуларизи-
рани теологични концепции. в историко-политическите митове често се 
появява идеята за ‘спасението’ на дадена етническа, социална или рели-
гиозна общност. друг елемент в теорията на к. Шмит е поставянето на 
понятията ‘приятел’ и ‘враг’ в центъра на политическия анализ; колектив-
ната идентичност, колективното действие се оформя и вдъхновява от де-
финицията за враг4. реалното социално съществуване (Dasein) се оформя 
едва след определянето на нашите врагове. при повечето митове унищо-
жаването на конструирания враг се явява важно предусловие за спасение. 
епистемологичният скептицизъм, а от време на време дори и нихилизмът 
на постмодерните мислители (анкърсмит, дерида, фуко, лиотар и Уайт) 
представя митовете като алтернативно възприятие и представяне на ми-

3  Frank Parkin, Max Weber. Revised edition, routledge, 2002: 84–87.
4  според мен най-доброто обобщение на възгледите на карл Шмит може да се 

види в mark lilla, The Reckless Mind. Intellectuals in Politics, New York: NYrB, 2001: 
49–76.
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налото, което обаче не е нито по-добро, нито по-лошо от останалите тра-
диционни научни подходи. съществуват и редица други категоризации на 
политическите употреби на историческите митове5, които намирам за по-
лезни с оглед на заниманията ми, но тук ще се огранича да спомена само 
три от тях. раул Жирарде описва четири основни групи митове:

– теории на конспирацията;
– представянето на някои периоди като ‘златни векове’;
– герой спасител, който в кризисни, критични ситуации спасява общ-

ността и дори носи изкупление; 
– митът за хомогенното единство на нациите, класите и други общ-

ности6. 
в анализа си на националните митове георг Шьопфлин извежда на 

преден план – наред с някои други – митовете за етногенезиса, за сакрал-
ното значение на определени територии, за националното страдание като 
средство за изкупление на европа и света и за спасението – всички те са 
изключително влиятелни в Централна и Източна европа7.

в подобна посока са и проницателните наблюдения на волфганг 
Шивелбуш в книгата му Културата на разгрома. Цитирайки райнхард 
козелек, той аргументира избора си на тема по следния начин: „в кратко-
срочен план историята може и да се пише от победителите, но с течение 
на времето историческата мъдрост се обогатява от победените… оказ-
ва се, че разгромът се превръща в неизтощим източник на интелектуа-
лен прогрес“8. Шивелбуш споменава и предупреждението на ницше от 
1871 г., че големите победи ни изправят пред големи опасности и че един 
триумф на германската империя би означавал гибел на немската култура. 
войните през хх в. се стремят към нещо много повече от военни победи; 
основната им цел е унижението и унищожението на вражеската нация. 

5  вж. romsics, Mítoszok, legendák… p. 19.
6  raoul girardet, Mythes et mythologies politigues, Paris: Seuil, 1996: 9–24. Цити-

ран от romsics (ed.), 21.
7  george Schöpflin, „The functions of myth and a taxanomy of myths.“ в:geoffrey 

hosking, geoge Schöpflin (eds.), Myths and nationhood, london: hurst and Company, 28–
35. Цитиран от romsics (ed.), 21. публикуван също като „a taxonomy of myths and their 
functions.“в: george Schöpflin, Nation, Identity, Power, New York: New York university 
Press, 2000:79–98.

8  Wolfgang Schivelbush, The Culture of Defeat. On national trauma, mourning, and 
recovery, New York: Picador, 2004. (публикувана първо като Die Kultur der Niederlage, 
alexander Fest Verlag, 2001.) 4.
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съответно, разгромът не е просто част от военните действия, той е рав-
нозначен на агония на нацията9.

унгарските митове през ХХ век

за нация, която в течение на целия злощастен хх в. е преживяла девет 
промени в системата, шест държавни реформи, четири смени на грани-
ците, три революции, две световни войни и три инвазии на чуждестранни 
войски на териториите ѝ, историята далеч не е само академичен дискурс. 
тясно свързана с честите промени на политическите режими, преначерта-
ването на границите и миграцията, унгарската история е благодатна почва 
за избуяването на исторически митове, които оформят политическата ре-
торика, обучението по история, колективната памет и забрава. предста-
вяйки тези унгарски специфики, бих искал преди всичко да се съсредо-
точа върху три повратни точки в историята на държавата и свързаните с 
това митове: периода 1918–1920 г., завършващ със загубата на две трети 
от унгарската държавна територия, периода от вземането на властта от 
комунистите през 1948–1949 г. до 1956 г. и прехода през 1989–1990 г. в 
заключителната част ще се обърна и към два историко-политически мита, 
които се свързват с всички периоди от унгарската история и са били из-
ползвани от различни политически групи: за ‘злата участ’ и предположе-
нието за ‘органичните’ и ‘отклоняващите се’ елементи/периоди в унгар-
ската история.

1918–1920 г.: митът за либерално-ляво-комунистическо-еврей-
ската конспирация

в един по-широк историко-политически смисъл съвременната ис-
тория на Унгария започва през 1918–1920 г., когато, както постановява 
договорът от трианон от 4 юни 1920 г., държавата претърпява огромни 
загуби на територии и етническо унгарско население. обсъждането на 
отговорността за тези щети все още е част от политическия дневен ред 
на страната. това, разбира се, не означава мобилизация на който и да 
било от политическите играчи за действия по възвръщане на територии-
те, просто тази болезнена тема и до днес умело се използва във всеки-

9  Ibid.
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дневните политически борби. нека да спомена само два примера. първо, 
през 1990 г. премиерът на първото демократично избрано посткомунис-
тическо управление Йозеф антал (също така и историк) се определя като 
премиер на 15 млн. унгарци (населението на Унгария е 10 млн., общият 
брой на унгарските национални малцинства в карпатския басейн е около 
3 млн. + 2 млн. другаде из света). вторият пример идва от референдума 
от декември 2004 г. дали да бъде дадено двойно гражданство на членове-
те на унгарските малцинства в словакия, румъния, Украйна, сърбия и 
хърватска. предложението не е подкрепено, но в публичните дискурси 
гласувалите против често биват заклеймявани като предатели на нацио-
налната кауза10.

в политическия вакуум след първата световна война и колапса на 
хабсбургската монархия последвалата демократична революция дава 
като резултат социално-комунистическа демократична диктатура, а в ко-
лективната памет тези революции се асоциират с териториални загуби. 
преобладаващото присъствие на евреи в ръководството на ‘съветската 
република’ води до появата на един от най-мощните унгарски полити-
чески митове през хх в.: хвърлянето на отговорността за орязването на 
териториите на Унгария върху либерално-ляво-комунистическо-еврей-
ското управление. тази омраза бива насочена и към победилите сили на 
антантата, към новите съседи на Унгария, към либералния политически 
елит, неспособен да защити страната – в този сложен мит се включва цяла 
мрежа от конспирации. в началото на 60-те години на хх в. редица ун-
гарски историци проучват основно източниците от периода и публикуват 
множество текстове, опровергаващи подобни твърдения. в крайна смет-
ка обаче тази добре конструирана омраза, макар и в завоалирана форма, 
продължава и до днес да присъства в предизборните кампании11.

картината би била непълна, ако не споменем и позитивните контра-
пункти на тези задвижвани от омразата негативни митове – с други думи, 
позитивните митове, които компенсират мощните трагични колективни 
спомени.

10  по-детайлен анализ в: attila Pók, „geschichte im Transformatiosprozess ungar-
ns“, in helmut altrichter (hrg.), GegenErinnerung. Geschichte als politisches Argument im 
Transformatiosprozess Ost-, Ostmittel- und Südosteuropas. münchen: r. Oldenbourg Verlag, 
2006: 173–189.

11 повече подробности: attila Pók, „The politics of hatred:scapegoating in Interwar 
hungary“, in: Marius Turda, Paul J. Weindlin, ‘Blood and Homeland’. eugenics and racial 
nationalism in Central and Southeast Europe, 1900–1940, Budapest–New York: Ceu Press, 
2007: 152–165.
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един такъв изключително устойчив мит е идеята за решителния при-
нос на Унгария при защитата на европейската култура и цивилизация от 
варварството на османската имперска експанзия в периода от края на хІV 
до началото на хVІІІ в. както гласи този мит, Унгария се е превърнала 
в гранична крепост на западната християнска цивилизация, поради кое-
то след първата световна война е заслужавала да бъде компенсирана по 
един съвсем различен начин. Идеята, че победилите сили на антантата е 
трябвало да отдадат сериозно значение на тези исторически заслуги на 
Унгария, а не да се влияят от антиунгарската славянска и румънска про-
паганда, се превръща в съществен елемент на междувоенната унгарска 
политическа мисъл, а след 1989–1990 г. се възражда отново. култът към 
крал матияш (на власт от 1458 до 1490 г.), чието управление се смята за 
‘златния век’ на Унгария, е също тясно свързан с тази идея. той е послед-
ният унгарски владетел, който успешно отстоява позициите на страната 
като велика сила както срещу османските турци, така и срещу хабсбур-
гите. след 1526 г. и битката при мохач в южната част на Унгария за дър-
жавата следват 150 години падение12.

от 1948–1949 и мита за градивната омраза към митовете за 1956 г.

през втората световна война Унгария губи почти един милион души, 
приблизително 10 % от населението си. повече от 50 % от тях са жертви 
на холокоста. тази безпрецедентна поредица от национални трагедии на-
лага изясняването на историческите първопричини. след завземането на 
политическата власт от комунистите идва и официалното обяснение: им-
периализмът (‘най-развитият стадий на капитализма’) и фашизмът (‘отяв-
лено терористичната диктатура на най-реакционните, най-шовинистични-
те и агресивни групи на финансовия капитал’) и техните унгарски слуги 
носят отговорността за страданията на унгарския народ. по своеобразен 
начин комбинацията между догматичния марксистко-ленинистки интер-
национализъм и традиционния унгарски национализъм ражда един нов 
мощен мит. през трите десетилетия, последвали 1948 г., основната ин-
терпретация на унгарската история, масово присъстваща в науката, по-
литиката и образованието, описва 400-те години след упадъка на силната 

12  вж.: Ignác romsics: a keresztényég védőpajzsától az uniós tagságig. (From the Shi-
eld of Christianity to the eu membership. In: Ignác Romsics-Mihály Szegedy-Maszák(eds.) 
Mi a magyar? (How to Define the Hungarian?) habsburg Történeti Intézet-rubicon, Buda-
pest, 2005, 202–230. 
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средновековна унгарска държава през средата на хVІ в. като поредица от 
национални борби за независимост. обединените ‘прогресивни’ сили на 
нацията се борят срещу османските турци, след това срещу хабсбургите, 
а по-късно и срещу нацистка германия, докато най-накрая през 1945 г. 
съветският съюз не донася свободата и предусловията за изграждане-
то на една суверенна, демократична и просперираща Унгария. година-
та, в която комунистите идват на власт, съвпада със стогодишнината от 
революцията през 1848  г. и борбите за освобождение от хабсбургите. 
Честото припознаване на комунистите като наследници на патриотичните 
водачи на тази революция са явно усилие за подсилване легитимността на 
комунистическото управление13. видимото противоречие в този мощен 
мит е, че през 1849 г. хабсбургите успяват да потушат унгарските стре-
мления с помощта на руските войски. ‘очевидното’ обяснение е, че това 
е една намеса на руския цар, която няма нищо общо с настроенията сред 
руския народ. като доказателство нееднократно се привежда трагедията 
на някой си капитан гусев от руската армия. той отказва да се подчини 
на заповедите на царя, тъй като открито подкрепя каузата на унгарците. 
като резултат в края на юли 1849 г. гусев и няколко негови другари вой-
ници са осъдени и екзекутирани. макар днес да знаем, че тази история 
е съчинена от един унгарски писател, по онова време тя е широко попу-
ляризирана и в центъра на Будапеща дори има улица, кръстена на този 
измислен герой14. 

комунистите твърдят, че единствено те са способни да реализират 
социалните и политически цели на революционерите от 1848 г. те подчер-
тават значимостта на борбата срещу враговете и предателите на револю-
цията, като в показни процеси използват революционния мит за легитима-
ционно средство. както твърди година преди ареста си ласло райк (1909–
1949), министър на вътрешните работи и самият той жертва на един от 
най-важните сталинистки показни процеси в Унгария: „ние строго бдим, 
за да се предпазим от вътрешните си врагове… трябва да бъдем достойни 
наследници на нашите борили се за свобода предци. който застане на 

13 по-подробно въведение в тези проблеми: Árpád von Klimó, Nation, Konfession, 
Geschichte. Zur nationalen Geschichtskultur Ungarns im europaischen Kontext 1860–1948. 
(Südosteuropaische arbeiten, 117.) münchen: r. Oldenbourg Verlag, 2003.

14  Boldizsár Vörös: ’Illés Béla guszev-ügye, avagy hogyan lett az írói kitalációból tör-
ténelmi tény 1945 és 1951 között“. (Béla llés’ gusev issue, or how a writer’s invention turned 
into a historical fact from 1945 to 1951), Múltunk, 2006/3.
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пътя ни, ще бъде унищожен“15. Именно тази мощна ‘демократична’ и ‘гра-
дивна’ омраза, вкоренена дълбоко в революционния мит, въздейства на 
тогавашното множество, което би искало да вярва във възможното бързо 
и радикално преустройство на унгарското общество. ето какво разказва 
един от водещите леви либерални интелектуалци за свой разговор от края 
на 1945 г. с Йозеф ревай (1898–1959) – един от четиримата висши лидери 
на Унгарската комунистическа партия. г-н гюла Шьопфлин (1910–2004), 
„известният ляв писател не-комунист, повдигна въпроса за психологията 
на фашизма. той твърдеше, че изключително важно поле за изследване 
е да се разбере какво превръща един образован, нормален човек, един 
творец-интелектуалец във войник на сс, пазач в концентрационен лагер, 
‘бюрократичен’ и дори реален убиец. висшият унгарски комунист идеол-
ог се ядоса страшно много и каза: това е абсолютно погрешно… фаши-
стите трябва да се мразят, а не да се анализират!“16. много скоро обаче 
тази мито-конструираща, натоварена с омерзение пропаганда обръща 
посоката си и акумулираният потенциал за омраза бива насочен срещу 
комунистическото ръководство, марионетка в ръцете на ссср17. кому-
нистическата пропаганда продължава да подчертава здравото единство 
между всички ‘прогресивни’, ‘миролюбиви’ и ‘антиимпериалистически’ 
сили, изправени срещу малцината оцелели, но изключително опасни ре-
акционни и войнолюбиви империалисти. с течение на времето обаче този 
мит престава да бъде действен. всички използвани от него понятия са 
кухи, те не се свързват с традиционните национални митове, не могат да 
мобилизират елементите на колективната памет. 

противно на това, през 1956 г. водачите на революцията успешно при-
зовават мита за революционното единство на нацията в борбата ѝ срещу 
съветското потисничество. Броят на въоръжените борци за свобода не над-
вишава 15 000, но временно поне, цялото общество е обгърнато от револю-
ционния дух. по време на двете революционни седмици митът за единство-
то на нацията и честото позоваване на героизма на предците от 1848–1849 г. 

15  györgy gyarmati, Március hatalma, a hatalom márciusa. Fejezetek március 15. ün-
neplésének történetéből, (The power of march, the march of power. Chapters from the history 
of the commemorations of march 15), Budapest: Paginarum, 1998: 98. 

16  „Szélkiáltó. Schöpflin gyulával beszélget Széchenyi Ágnes“ (Shouting with the 
wind. a conversation between Ágnes Széchenyi and gyula Schöpflin), Mozgó világ, 1990/10.

17  Cf. attila Pók, „Ira populi: Targets of Popular hatred and Scapegoats in hungary 
1944–1956.“ в: lászló Péter-martin rady (eds.), Resistance, Rebellion and Revolution in 
Hungary and Central Europe: Commemorating 1956. london: hungarian Cultural Centre 
london-School of Slavonic and east european Studies university College, 2008: 177–190. 
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е много по-мощен инструмент от оръжията18. паметта за Имре наги като 
символ на унгарското национално единство е един от най-продуктивните 
унгарски национални митове на хх век. реформаторът комунист, който е 
ключова фигура в революционните действия, далеч не е ръководител със 
силна ръка: той е фактически неспособен да напра влява хода на събитията. 
И все пак нежеланието му да прави компромиси след съветската инвазия в 
Унгария и екзекуцията му на 16 юни 1956 г. го превръщат в мъченик и дори 
спасител. Искането за реабилитацията му се превръща в обща платформа 
за всички политически критици на режима на кадар19. 

1989–1990 г.: митът за предоговорената революция

третият ми пример изследва ролята на митотворчеството по време 
на прехода 1989–1990 г. и влиянията му върху колективната памет. ако 
можем да определим дата, която символично да отбелязва края на кому-
низма в Унгария, това би трябвало да е повторното погребение на Имре 
наги – комунистически реформатор и лидер на унгарската революция от 
1956 – на 16 юни 1989 г.20 тридесет години по-рано, на същата дата той 
е екзекутиран заради ръководната си роля в революцията от 1956 г. най-
вероятно това повторно погребение би било невъзможно, ако честването 
на 15 март три месеца по-рано показва силата на опозицията. на 15 март 
се чества годишнината от унгарската революция от 1848  г.  – стълб на 
унгарската колективна памет. според една кратка дефиниция това е „една 
законна революция“21, тъй като, съгласно унгарската интерпретация, 
хабсбургите възпрепятстват осъществяването на легитимните от съвре-

18  виж János m. rainer: a Progress of Ideas: The hungarian revolution of 1956. In: 
lee W. Congdon and Béla K. Király (eds.): The ideas of the hungarian revolution, Sup-
pressed and Victorious 1956–1999.Social Science monographs, Boulder, Colorado. atlantic 
research and Publications, Inc. highland lakes, New Jersey. Distributed by Columbia univer-
sity Press, New York, 2002, 7–41.

19  най-скорошно издание вж.: Karl P. Benziger: Imre Nagy, martyr of the Nation. Con-
tested history, legitimacy, and Popular memory in hungary. lexington Books: New York, 2008.

20 най-пълната политическа биография на Имре наги е написана от János m. rainer: 
Nagy Imre: Politikai életrajz I–II. Budapest: 1956-os Intézet, 1996, 1999. вж. също и Karl P. 
Benziger: Imre Nagy, martyr of the nation. Contested history, legitimacy, and popular memory 
in Hungary. lexington Books: New York, 2008. 

21  István Deák, The Lawful Revolution. Louis Kossuth and the Hungarians 1848-1849, 
New York:Columbia university Press, 1979.
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менна правна гледна точка унгарски искания. поради липсата на друг из-
бор унгарците поемат пътя на въоръжената самоотбрана.

паметта за 1848 г. се примесва с паметта за 1956 г.: традицията най-
важните искания да се обобщават в 12 точки също идва от 1848 г., но се 
използва както през 1956 г., така и през 1989 г. що се отнася до употреба-
та на публичните пространства, символните връзки с 1848 г. се превръщат 
в най-дълбокия източник на легитимност както през 1956 г., така и през 
1989–1990 г. попитан в края на 1989 г. „кой ви даде правото да водите 
преговори с партията държава за промени в политическата система на 
страната?“, един от водачите на либералната унгарска опозиция веднага 
отговаря: „тълпата при повторното погребение на Имре наги!“22 тълпата 
като представител на народа е романтически мит, идващ от хІх в. той 
е широко експлоатиран през 1989 г., въпреки че преходният период по-
скоро трябва да се разглежда като поредица от преговори, отколкото като 
традиционна революция. проф. тьокеш измисли чудесна фраза в загла-
вието на книгата си за унгарския преход: ‘предоговорената революция’23. 
все пак си мисля, че паметта от 1956 и 1989–1990 г. продължава да се 
оспорва, тъй като все още не се е появил радикален, мощен мит, който 
да е приемлив за всички политически групировки и социални слоеве. ако 
мога да си позволя да бъда по-провокативен: това е добър пример за упо-
требата на митовете в процеса на легитимация.

митът за злата участ

преди около две десетилетия известен унгарски социолог публикува 
интересно сравнително изследване на националните химни на около 120 
държави/нации24. оказва се, че както в музикално, така и в текстово отно-
шение унгарският химн е уникален: вместо героизъм, гордост и мобили-

22  Информацията е от лични спомени. политикът е Имре мюц, активен участник в 
събитията от 1956 г. той е осъден на смърт заедно с Имре наги, но след това е помилван 
и му е дадена доживотна присъда. освободен е през 1962 г., но е под постоянен контрол 
до 1989 г. след промените в системата е водеща фигура в асоциацията на свободните 
демократи (SZDSZ , либерална партия).

23  rudolf l. Tőkés, Hungary’s negotiated revolution. Economic reform, social change 
and political succession. Cambridge university Press, 1996. 

24  elemér hankiss: Diagnózisok (Diagnoses) magvető: Budapest, 1983. See also 
györgy Csepelii – antal Örkény: „Jelképek és eszmék az európai nemzeti himnuszokban“ 
(Symbols and ideas in european national anthems), Regio, 1996/2.



317

I I I .  м И Т о В Е  И  Р Е А Л Н о С Т И  Н А  С Т у Д Е Н А Т А  В о Й Н А

зиращ, страстен ентусиазъм, нашият химн е изпълнен с тъга, меланхолия 
и дори търси извинение за някои колективни грехове.

Участ наша, толкова дълго заклеймявала нашите дела
Донеси му щастливи пътища и времена
Изкупителна скръб обгърна 
грехове от миналото и бъдещи дни…
за нашите злодеяния гняв се надигна в твойте гърди…

нееднократно се споменават отминалата слава, превратностите на 
настоящето (20-те до началото на 40-те години на хІх в.): външни запла-
хи, вътрешни борби, стенания и въздишки.

Идеята за вероятната гибел на нацията е влиятелен мотив сред ро-
мантично настроените интелектуалци от хІх в. хердер споменава за въз-
можността от погиването на унгарската нация и това оставя дълбок от-
печатък в колективната памет. съмнявам се, че с изключение на няколко 
учени специалисти, друг е прочел въпросната забележка. въпреки това тя 
често се споменава като най-влиятелната оценка на унгарците и е довела 
до търсене на отговорност. митът за особената унгарска ‘зла участ’, от 
своя страна, също може да се превърне в действащ фактор при консоли-
дирането на колективната идентичност в социално най-стратифицираната 
национална общност25. 

митът за „органичното“ историческо развитие

в програмната си реч премиерът на първото демократично избрано 
правителство след 1989–1990 г. Йожеф антал казва: „последните 40 го-
дини представляват едно прекъсване в историята на нацията. днес ние 
възнамеряваме да се върнем към европейското си наследство…“26. този 
цитат изглежда напълно различен от този в най-пълната история на Унга-
рия през хх в.: „в течение на унгарската история 21 март 1919 г. пред-
ставлява много по-голямо прекъсване от революцията през 1918“ 27.

25  Cf. Ferenc glatz, „a balsors nemzete?“ (The nation of ill fate?), história, 1997/1/3–
4, 11.

26  may 22, 1990
27  Ignác romsics, magyarország története a XX. században (history of hungary du-

ring the XXth century; История на Унгария през 20 век), Osiris:1999. 122. march 21, 1919 
is the day of the proclamation of the hungarian Soviet republic.
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проблемът за континуитетите и дисконтинуитетите е постоянно пов-
тарящо се място в унгарските политико-исторически дискурси. Бих ис-
кал да спомена само още един пример: широкомащабното и разточително 
честване на ‘хилядолетието’, тоест отпразнуването на хиляда години от 
създаването на унгарската държава и приемането на християнството, по 
време на управлението на консервативната коалиция през 2000 г. Цен-
тралният символ на тези чествания е унгарската корона, символ на унгар-
ския суверенитет и ненарушимото единство на унгарската държавност. 
от общо 469 години – от краха на средновековна Унгария като велика 
сила през 1541 до 2000 г. – през 51 от тях страната се радва на ограни-
чен суверенитет (австро-унгарската монархия), а през други 82 години 
реален суверенитет след 1918 г. бива достигнат едва върху една трета от 
териториите спрямо площта на държавата преди първата световна война. 
като цяло равносметката от тези хиляда години далеч не е еднозначна: 
541 години независимост срещу 326 подчиненост и 133 години на огра-
ничен, в една или друга степен, суверенитет. въпреки това политически 
мотивираният мит призовава към недвусмислена оценка на фактите.

в резултат на събитията през втората световна война унгарската 
кралска корона (свещената корона) се озовава във форт нокс, сащ. в 
началото на 1978 г. тя е върната в Унгария при условие, че ще се пази 
в Унгарския национален музей като историческа реликва. през 2000  г. 
обаче консервативното правителство решава да открие тържествата по 
‘хилядолетието’ с празнично пренасяне на светата корона в аулата на 
унгарския парламент, подчертавайки по този начин ролята ѝ при леги-
тимацията на унгарската държавност. либералната и социалистическата 
опозиция рязко се противопоставят на тези действия с аргумента, че в 
една съвременна демокрация, каквато днес е Унгария, легитимността се 
корени във волята на хората, а не в континуитета с една средновековна 
монархия, санкционирана от положената от папата корона.

Заключение 

коментарът върху този дебат ще ме доведе до провокативното заключе-
ние на доклада ми. гореспоменатият пример може да ни обясни ролята на 
историческия мит при легитимацията на политическите институции. този 
пример обаче се фокусира не върху мобилизирането на омраза, а върху 
засилването на политическото единство и в този смисъл остава неуспе-
шен. ето защо можем да кажем, че митовете са както негативни (поражда-
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щи омраза), така и позитивни (засилващи социалното единство) политиче-
ски функции без значение доколко истинно или лъжливо е историческото 
им съдържание. с други думи: сами по себе си историческите митове не 
са нито негативни, нито позитивни, те могат да имат както благотворни, 
така и катастрофални социално-политически последици. това, което днес 
ме притеснява в унгарския публичен и частен живот е ускореното множе-
не на езиците на омразата. евентуален лек и профилактика тук би могло 
да бъде вглеждането в корените и природата на омразата в контекста на 
свързаните с нея митове, както и откритото дискутиране на проблема.

Превод от английски Надежда Гълъбова
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митове и реалности в  
международните отношения 
през ХХ век

наДя БояДжиева

Концепцията за митовете в международните отношения 

Историческите митове не са само особеност в разбирането на общочо-
вешката история. всички държави – от китай до франция и от скандина-
вия до австралия, имат собствени митове, с които обясняват изначалния 
тласък на своето право на исторически престиж и място на политическата 
сцена. в крайна сметка в историята на всеки народ лежи една легенда, 
невинаги измислена, но при всички случаи преувеличена, за да се потвър-
ди историческата генетика на всяка съвременна национална културна и 
най-вече политическа претенция. в това отношение Балканите не са из-
ключение, но като степен на митологизация те наистина са специфичен 
прецедент.

много учени твърдят, че често пъти митовете за по-значими за една 
културна идентичност, отколкото конкретните факти и събития. Именно 
поради това понякога се създават преднамерени митове, за да се оправда-
ят амбиции и претенции. И с особена сила това се отнася за Балканите, 
където всяка от съвременните балкански държави се опира на миналото, 
дори и тези, които не са имали изобщо исторически живот като самостоя-
телна държава или този живот е бил много кратък. в същото време в ми-
тологията на балканските народи се преплитат често герои от един етнос 
с историята на друг етнос, какъвто е случаят с крали марко.

съвременната политическа динамика създава също митове с нацио-
нален привкус. друга особеност на международната среда днес е, че суве-
ренните държави често мотивират действията си, като прокламират ‘бла-
городни’ намерения и ‘хуманни’ цели. Изследователите на международ-
ните отношения отиват дори по-далеч, добавяйки множество завладяващи 
съзнанието митове – от широката гама на геополитическите перспективи 
на отделните държави до дискусиите за мотивите, които повлияват на 
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външнополитическите им стъпки. независимо дали твърдо поддържат 
или се отнасят критично към действията на участниците в международни-
те отношения, учените понякога са склонни да подсилят митовете.

с течение на времето става все по-трудно да се отделят митовете от 
реалностите. подобни наблюдения са подтикнали един брилянтен учен 
като хедли Бул да напише своята книга за реда в международната по-
литика Анархистичното общество. Изследване за реда в световната 
политика1, която се нарежда сред най-добрите трудове, посветени на 
изучаването на международните отношения. като анализира задълбочено 
основните фактори в международните отношения, Бул откроява елемен-
тите на международната политика, посочвайки как реалностите често се 
различават от митовете, които ги обгръщат. 

проблемът за митовете в историческото развитие винаги е бил пред-
мет на вниманието не само на учени от различни области на хуманитари-
стиката – историци, международници, етнолози, културолози, литерато-
ри, дипломати и журналисти. в българската историография, сред големия 
брой научни изследвания на историци по темата, бих откроила колектив-
ния труд История и митове. в него авторите представят разкрепостени 
възгледи и становища, които се разграничават от утвърдени в обществе-
ното съзнание и в научните среди стереотипи2. наситеното с митове ис-
торическо развитие на Балканите предизвиква изследователския интерес 
на български и чуждестранни учени – историци, етнолози, литератори, 
краеведи, чиито научни дирения са намерили място в сборника Предци 
и предтечи. Митове и утопии на Балканите3. специалисти от няколко 
научни области търсят отговор на важни въпроси, свързани с понятието 
„мит“ и митологизацията на Балканите – като например кои са водещите 
идеи-утопии на Балканите през хVІІІ–хІх в. и каква е тяхната роля, в 
какво се изразява приносът на книжовността за тяхното утвърждаване 
като идейна посока на Балканите през епохата на просвещението и на-
ционалното възраждане и дали ‘умират’ или се възобновяват „утопични-
те идеи“ на Балканите4. сред трудовете бих посочила статията “степени 

1  hedley, Bull. The Anarchical Society, A Study of Order in World Politics, Columbia 
University Press, New York, 1977.

2  История и митове. м. радева (съст.). с., лик, 1999.
3  Предци и предтечи. Митове и утопии на Балканите. редколегия конев, Ил., 

динчев, к. и др. Благоевград, 1997.
4  конев, Ил. Утопиите на Балканите като идеал на перспективата. Предци и пред-

течи. Митове и утопии на Балканите, с. 8.
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на митологизация“ на престижния български историк андрей пантев5. 
в нея авторът предлага терминологично разяснение на понятието „мит“, 
което намирам за подходящо и напълно приложимо за целите на това из-
следване. проф. а. пантев приема, че то е „мобилно понятие“, което има 
многозначен смисъл“. според него понятието „мит“ може да бъде употре-
бено за „категоризация на всякаква очевидно провалила се историческа 
теза или политическа доктрина“, както и на „всякаква несъстояла се про-
грама или идея“, и че митовете са „историческа потребност“, която има 
„малко общо с историческата фалшификация и измами“ 6.

значителна част от митовете, съпътствали историческата еволюция 
на международните отношения, са твърде силни и продължават да съ-
ществуват и до днес. моите разсъждения тук нямат и не биха могли да 
имат претенции за дълбок и изчерпателен исторически или функционален 
анализ. те по-скоро отразяват намерението да предизвикат размисли и да 
стимулират дискусия върху завладяващата тема за ролята на митовете и 
тяхното отражение върху политическата реалност на наситения с бурни 
събития хх век.

Развитието на митовете в международните отношения  
след Първата световна война

Историята на международните отношения през хх в. и нейната интер-
претация от историци, дипломати, политолози и журналисти създадоха 
множество митове, чиято роля продължава да бъде актуална и до днес. 
един от тях е този за първата световна война (1914–1918), възприемана 
и често окачествявана като „войната, която ще сложи край на всички вой-
ни“. това разбиране на политиците от държавите победителки, постиг-
нали своите цели на парижката мирна конференция (1919–1920), много 
скоро се превърна в безсъдържателен мит. версайските и другите мирни 
договорености, с които бе изградено международноправното следвоен-
но статукво, бяха скоро последвани от сложни събития, които до голяма 
степен бяха продукт на възникналата нова система на международни от-
ношения след първата световна война и които породиха множество ми-
тове. сред по-важните бих откроила последствията от несъвършенства-

5  пантев, а. степени на митологизация. в: Предци и предтечи. Митове и уто-
пии на Балканите, с. 301.

6  пак там, с. 303.
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та на версайската система от мирни договори и изключително тежкото 
наследство на версайския мирен договор с германия; консолидацията 
на болшевишкия режим в съветска русия, който дойде на власт в русия 
след мъчителна гражданска война; създаването на първата международ-
на междуправителствена организация – обществото на народите, която 
много скоро демонстрира своята слабост; избухването на световната 
икономическа криза от 1929–1933  г.; появата на сталинския терор в 
СССР, който трябваше да сложи край завинаги на всички свързани мито-
ве за същността на болшевишкия режим; появата на нацизма в Германия 
и неподчинението на хитлер на ограниченията, поставени на германска-
та индустрия и въоръжени сили; стремителната експанзия на японския 
милитаристичен имперски режим в Източна азия, който предизвика 
дълбоки страдания сред цивилното население в държавите под японска 
окупация.

системата от мирни договори (1919–1922) слага рамката на новата 
и по-мащабна от географска гледна точка версайско-вашингтонска сис-
тема. решенията на парижката мирна конференция прекрояват полити-
ческата карта на европа. териториалните клаузи на мирните договори 
оформят границите на редица нови държави – полша, финландия, литва, 
естония, латвия, Чехословакия, кралство на сърби, хървати и словенци 
(ксхс, от 1929  г.  – кралство югославия), Унгария, австрия и алба-
ния. въпреки че наблюдаваме опити да бъдат изпълнени стремежите на 
национализма от хIх в. посредством преначертаването на границите и 
създаването на нови държави, твърде скоро става ясно, че голяма част от 
държавите – и сред победителите, и сред победените, не приемат новото 
международноправно устройство. нарушаването на етническите грани-
ци става предпоставка за появата на етнически и малцинствени проблеми 
в почти цяла Централна и югоизточна европа, които довеждат до кон-
фликти. неудовлетворението от териториално-политическото статукво 
предизвиква зараждането на краен национализъм и оформянето на тота-
литарни движения и режими. тези тенденции са особено силни в побе-
дените държави. новата система разрушава възникнали и утвърдили се 
през предходните десетилетия икономически структури и наднационални 
пазари, а протекционистичните мерки и митническите бариери затрудня-
ват международния търговски обмен7.

съществен елемент от следвоенната международна система е учре-
дяването на световна междуправителствена организация, чиято задача е 

7 вж. по-подробно Бояджиева, н. История на международните отношения 
(ХVІІ–ХХ в.). Исторически и правни аспекти, софия: албатрос, 2002, 145–169.
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да гарантира световния мир и стабилност. конкретното ѝ създаване е ре-
зултат от инициативата на американския президент Удроу Уилсън, пред-
ставена в програмата му от 14 точки от 8 януари 1918 г.8 Уставът на об-
ществото на народите е съставна част от мирните договори с победените 
държави9 и според него задача на организацията е „да помирява, а при 
агресия и да наложи волята си чрез санкции и преки действия“10. в него е 
предвидено всички решения, освен по процедурни въпроси, да се вземат 
с пълно единодушие, което трябва да ограничи евентуални по-радикални 
действия. твърде скоро става ясно обаче, че това е организация, която не 
упражнява отредената ѝ от победителите роля в международната систе-
ма. организацията много скоро проявява несъвършенствата и митът, че 
обществото на народите ще гарантира мира и сигурността, рухва. това 
предизвика голямо разочарование сред създателите и поддръжниците ѝ и 
сред международната миролюбиво настроена общественост. сред причи-
ните за неуспехите на организацията определено допринася нежеланието 
на сащ да участват в нея. сенатът на сащ на два пъти – през 1919 и 
1920  г., отказва да ратифицира версайския договор, и сащ се включ-
ват само в някои неполитически действия на световната организация едва 
през втората половина на 20-те години11.

признаци на частично стабилизиране и тенденции за ‘разведряване’ 
в системата на международни отношения се появяват едва към средата на 
20-те години на хх в. за това свидетелстват нормализираните отношения 
между основните субекти в европейската политика. надежди съпровож-

8 за политиката на Уилсън и преследваните от него цели във версай вж. levin, 
g. Jr., Woodrow Wilson and World Politics: America‘s Response to War and Revolution, 
london, 1980.

9  според предварителните проекти в обществото на народите трябва да членуват 
страните победителки и 13 неутрални държави, но още при подписването му на 28 юни 
1919 г. държавите учредителки са 44, като всяка има право на един глас в общото събрание. 
нови членове в организацията се приемат с гласовете на 2/3 от държавите членки. до 1923 г. 
са приети австрия, България, Унгария, а германия е допусната едва през 1926 г., като напус-
ка през 1933 г. съветският съюз става член през 1934 г. и е изключен през 1939 г.

10 Уставът на обществото на народите.  – във: Ньойски договор с обясни-
телни бележки. софия, 1994 г., 1–5. достъпен и на интернет адрес: http://ia331407.
us.archive.org/1/items/treatyofpeacebet00alliuoft/treatyofpeacebet00alliuoft.pdf; 

11 тази позиция на сащ е следствие на взелата отново превес политика на изолацио-
низъм при формиране на външнополитическата стратегия на страната. аргументите против 
ратификацията на парижките договорености са потърсени именно в клаузите, отнасящи се 
за обществото на народите. политическите противници на президента У. Уилсън в конгре-
са изтъкват аргумента, че подобна наднационална организация изземва външнополитически 
прерогативи, запазени от конституцията за конгреса на сащ и за президента.
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дат провеждането на международната конференция в локарно през ок-
томври 1925 г.12 на нея договарящите се държави гарантират западната 
граница на германия с франция и Белгия, както и спазването на клаузите 
на версайския договор за демилитаризацията на рейнската област. га-
ранти за прилагането на договореностите са великобритания и Италия. 
подписалите рейнския гаранционен пакт държави се задължават да не 
прибягват към използване на военна сила една срещу друга и да разреша-
ват всички спорни въпроси посредством преговори и арбитражни спора-
зумения. за да компенсира липсата на гаранции за границите в Централна 
европа, франция подписва съюзни договори с полша и Чехословакия за 
оказване на помощ в случай на агресия от страна на германия13. по този 
начин единствената държава, която активно защитава полските и чехо-
словашките интереси, е франция, но тя следва да се съобразява с велико-
британия и с позицията на обществото на народите.

договореностите представляват първата стъпка към мирна ревизия 
на версайското статукво и в този смисъл са важен успех за германската 
дипломация и заслуга най-вече за нейния ръководител густав щреземан, 
който заема последователно поста канцлер и външен министър на герма-
ния през втората половина на 20-те години. германия е поставена в рав-
ностойно положение с великите сили в европа и дори е приета за посто-
янен член на обществото на народите на 8 септември 1926 г.14 ето защо 
договореностите от локарно се възприемат в дипломатическите кръгове 
като начало на етапа на разведряване в международните отношения 
през 20-те години на хх в., окачествяван с израза „духът на локарно“. 
окуражителният мит за приятелски отношения се оказва краткотраен. 
настъпилите неблагоприятни събития през следващите години разочаро-
ват общественото мнение и професионалните политици и надеждите за 
запазването на мира, международната стабилност и успеха на общество-
то на народите отмират. 

12 постигнатите договорености са отразени в 9 документа, подписани на 1 декем-
ври в лондон, а именно: рейнски гаранционен пакт от 1925  г. (пакт между германия, 
Белгия, франция, великобритания и Италия); арбитражни съглашения между германия 
и франция и германия и Белгия; арбитражни договори на германия съответно с полша 
и Чехословакия; договори за гаранции на франция с полша и Чехословакия; заключи-
телен протокол и проект за колективно писмо на германия относно чл. 16 от Устава на 
обществото на народите, предвиждащ военни и икономически санкции срещу агресора.

13 Thomson, D. Europe since Napoleon. london, 1980, pp. 675–676.
14 в знак на протест срещу това решение Бразилия и Испания, които са се надя-

вали да бъдат приети като постоянни членове на съвета на обществото на народите, 
напускат организацията. Испания подновява членството си през 1928 г.
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международната система изпитва все по-сериозни сътресения, про-
изтичащи от вътрешните ѝ противоречия и финансовите проблеми отвъд 
океана. крахът на борсите през октомври 1929 г. и вътрешнополитиче-
ската дестабилизация в германия и далечния изток се отразяват негатив-
но на международната обстановка. стопанският просперитет в периода 
1924–1929  г. е твърде крехък, а световната икономическа криза през 
1929–1933  г., известна още като „голямата“ или „великата депресия“, 
е най-тежката криза в историята на световното стопанство. тя необра-
тимо слага тежък отпечатък и върху политическото развитие на засег-
натите държави, извеждайки на преден план нови политически сили. в 
парламентарни демокрации като франция и великобритания е променен 
политическият баланс, в изборите за президент на сащ през 1932 г. по-
беждава демократът франклин рузвелт15, а в германия властта се поема 
на 30 януари 1933 г. от нацистите. правителствата в европа и сащ се 
опитват да съгласуват общи антикризисни действия, но съществуващи-
те различия се оказват по-силни. сред тях следва да откроим конфли-
кта на интереси между американските финансови среди и европейските 
производители, неуредените репарационни плащания и тежкия проблем 
с натрупаните дългове на европейските държави от годините на първата 
световна война (преди всичко към американски банки)16. така „голямата 
депресия“ разтърси мита, че следвоенният икономически просперитет ще 
бъде дълготраен. 

световната икономическа криза и противоречията сред победители-
те довеждат до отслабване на системата, а структурните несъвършенства 
на обществото на народите и провежданата от сащ политика на изола-
ционизъм възпрепятстват опитите за изграждане на ефективен механи-
зъм за гарантиране на колективната сигурност в европа. системата от 
мирни договори, създаването на обществото на народите и политиката 
на „омиротворяване“, следвана от победителите през втората половина 
на 30-те години на хх  в., се оказват неефективни гаранти срещу нова 
агресия. разбирането, че политиката на омиротворяване ще допринесе за 
намаляване на напрежението и за запазване на мира, много скоро се оказ-

15 по-подробно вж. грозев, к. предизвикателствата на времето и отговорът на 
институциите: съединените американски щати между двете световни войни. м. ра-
дева (съст.), Преди и след „Желязната завеса“. с., 1998, 47–90.

16 за икономическите проблеми през 30-те години и техния ефект върху развитие-
то на световната дипломация вж. Kindleberger, Ch., The World in Depression, 1929–1939, 
Berkeley, Ca., 1986; Kaiser, D. Economic Diplomacy and the Origins of the Second World 
War: Germany, Britain, France, and Eastern Europe, 1930–1939, Princeton, NJ, 1980.
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ва мит. поставени пред избора между решителна военна намеса в име-
то на версайското статукво и удовлетворяването на част от германските 
искания, великобритания и франция правят отстъпки, тъй като целят на 
всяка цена да запазят мира. тази недалновидна политика на ‘задоволява-
не’ на претенциите на германия допринася за ескалацията на германската 
експанзия след 1935 г. като се възползва от разногласията сред победи-
телите, германия прокарва политиката на ревизия на договорите. неосъ-
ществените национални претенции и наследените исторически конфликти 
в редица райони на европа също дестабилизират международната обста-
новка.

ревизионистичната линия на германия, отхвърлянето на версайско-
вашингтонското статукво, към което малко по-късно се присъединяват 
Италия, япония и някои по-малки страни в Централна и Източна европа, 
допринасят за избухването на втората световна война (1939–1945). така 
в края на 30-те години на хх в. европейската дипломация се оказва не-
способна да предотврати назряващия нов световен военен конфликт. тя 
вече не е водещ фактор в световната геополитика, където наблюдаваме 
нарастващото влияние на неевропейските фактори в системата на между-
народни отношения като сащ, ссср и япония.

митовете в епохата на Студената война

събитията в периода 1919–1939 г. допринесоха да бъде унищожен митът 
за първата световна война като „войната, която ще сложи край на всички 
войни“. след дълбоките сътресения в обществата и държавите през вто-
рата световна война предишното описание на първата световна война 
изглежда мрачна пародия. негативните последици от посочените процеси 
и тенденции в международните отношения доведоха до най-жестоката и 
най-разрушителна война в историята на човечеството: войната, която уби 
повече от 50 млн. души. 

демонстративното сътрудничество между великобритания, съеди-
нените щати и съветския съюз през втората световна война следваше 
да бъде съхранено, докато бъдат подписани мирните договори. в първи-
те години след войната трябваше да бъде запазена фасадата на военно-
временното сътрудничество поради необходимостта от съвместни дейст-
вия за изграждане на темелите на новия световен ред. скоро обаче добрите 
съюзнически отношения се превръщат в мит. започват процеси на истин-
ско противопоставяне между принадлежащите към различни идеологиче-
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ски и социално-политически системи държави. появява се непозната до 
този момент в международните отношения система на студената война 
(известна и като ялтенско-потсдамска система). след подписването на 
мирните договори, към края на 40-те години на XX в. международната 
обстановка се усложнява с възникването на структурите на блоковото во-
еннополитическо противопоставяне (организацията на северноатланти-
ческия договор – нато, създадена на 4 април 1949 г., последвана скоро 
от учредяването на 14 май 1955 г. на нейния източен аналог – варшавския 
договор). разделението се задълбочава и от процесите на икономическа 
интеграция, като най-напред държавите от социалистическия лагер съз-
дават съвета за икономическа взаимопомощ (сИв) през 1949 г. малко 
по-късно – през май 1950 г., с плана Шуман се поставя началото на за-
падноевропейското икономическо сътрудничество, а следващите етапи са 
създаването на европейското обединение за въглищата и стоманата през 
1951 г. и европейската икономическа общност (еИо) – март 1957 г.

налагането на сталински тип режими в Източна европа в края на 
40-те години на хх в. беше последвано от изгражданите повече от четири 
десетилетия митове вътре в комунистическия блок за същността на 
съветско-източноевропейските отношения. опонентите на съветската 
доминация и на утвърдените в социалистическите държави режими бяха 
официално заклеймявани като „врагове на народа“ и „контрареволюцион-
ни сили“, както това стана в Източна германия през 1953 г., в Унгария 
през 1956 г., в Чехословакия през 1968 г. и в полша през 1980–1981 г. 
драматичните събития в тези държави и реалността на съветския военен 
натиск и дори военна интервенция доведоха до разбулването на мита за 
„братската помощ“. Митът за „взаимната полза“ (чрез варшавския 
договор и съвета за икономическо сътрудничество) се сблъска с реалната 
съветска доминация и експлоатация. Митът за същността на сталин-
ския режим бе развенчан и доведе до разочарование и бурна обществена 
реакция впоследствие, когато истинската същност на съветската диктату-
ра стана напълно прозрачна.

развитието на държавите от западния блок също е съпътствано от 
митове. сред тях се откроява силно митът за характера на външната 
политика на Съединените щати. след втората световна война външно-
политическите действия на сащ подпомогнаха демократичните проце-
си в редица държави чрез създаването на такива големи начинания като 
световната банка, международния валутен фонд, плана маршал, нато, 
чрез активно насърчаване на европейската политическа и икономическа 
интеграция. нито една от посочените инициативи не би могла да се осъ-
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ществи без активната подкрепа и участие на сащ. ако продължим по-
нататък, съединените щати се изживяват прекалено дълбоко в тяхната 
реторика на поощряване на свободата, насърчаване на демокрацията и 
защита на правата на човека. но в други отношения съединените щати 
се провалиха в прокламирана от тях роля на ‘лидер на свободния свят’ и 
‘защитник на човешките права’. те подкрепяха репресивни, авторитарни 
режими, особено в латинска америка и в средния изток, когато приемаха 
това за необходимо и целесъобразно. сащ ги толерираха дълго и в така-
ва степен, доколкото тези режими бяха настроени антикомунистически и 
изразяваха готовност да се противопоставят на съветското и/или китай-
ското влияние. 

несъмнено е, че в редица държави, където бяха установени воен-
ни диктатури – тайван, южна корея, турция, гърция и Чили,  – сащ 
изиграха за определено време важна роля, като насърчаваха появата или 
възстановяването на демократични системи. но също така е факт, че в 
продължение на десетилетия тези държави съществуваха под репресивно 
военно управление и американското правителство ги подкрепяше, защото 
те бяха антикомунистически. показателен пример за това е политиката на 
сащ спрямо гърция. там основните опасения на американската дипло-
мация са, че евентуална победа на гръцките комунисти над монархисти-
те в гражданската война в гърция може да предизвика верижна реакция 
и разпространение на комунизма в целия свободен свят. с помощта на 
сащ новосформираната правителствена армия унищожава създадената 
в северна гърция комунистическа република и това слага край на граж-
данската война през 1949 г. 

малко по-рано, през март 1947 г., президентът хари труман излиза 
пред конгреса на сащ с искане за отпускане на средства по специална 
програма за оказване на спешна военна помощ на гърция и турция в раз-
мер на 400 млн. долара. документът остава в историята като доктрината 
труман и неговото съдържание е свързано с отпускането на финансова 
и военна американска помощ за двете държави, които те разглеждат като 
застрашени от комунистическа експанзия17. въпреки че президентът тру-
ман призовава за отпускане на помощ за гърция и турция, според робърт 
фрейжър речта му се превръща в „явна декларация, че съединените щати 
слагат началото на политика на активна опозиция на съветската експан-
зия, въпреки че тази страна никога не е споменавана“, в която „възприе-

17  „The Truman Doctrine“, ca. 1952. President‘s Secretary‘s Files, Truman Papers.
http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/doctrine/large/documents/

index.php?documentdate=1952-00-00&documentid=5-3&pagenumber=1
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тата заплаха от комунизма като потенциално движение е използвана да се 
аргументира студената война, най-вече от съединените щати“18. въпреки 
прокламираните в доктрината труман цели и исканото финансиране от 
конгреса, истинските намерения много бързо стават прозрачни за всич-
ки – предприемането на „първа стъпка към осуетяване на експанзията на 
съветското влияние в европа и в Близкия изток и оповестяване на основ-
ните принципи в новата външна политика“19. както заключава р. фрей-
жър, въпреки опитите на основния автор на доктрината труман20 – за-
местник държавния секретар по това време дийн ачесън21, да заобиколи 
този въпрос, новата политика, поради начина на оповестяването ѝ, „стана 
аргументация за идеологическия поход срещу комунизма“22. 

твърде скоро, през юни 1947 г., доктрината труман е последвана от 
програмата за възстановяване на европа, известна като плана маршал. 
основната ѝ цел е отпускането от сащ на помощ за икономическото въз-
становяване на опустошената от войната европа. в речта си в харвард-
ския университет на 5 юни 1947  г. държавният секретар на сащ ген. 
джордж маршал обявява програмата, като подчертава, че политиката на 
сащ „не е насочена срещу конкретна страна или доктрина, но срещу гла-
да, бедността, отчаянието и хаоса“23. Белият дом разглежда плана маршал 
като инициатива, от която могат да се възползват и ссср, и съюзниците 
му. в москва обаче програмата се възприема като опит да бъде ‘купена’ 
политическата поддръжка на европейските държави и те да бъдат подчи-
нени в икономическо и политическо отношение на сащ. ето защо под 
съветски натиск източноевропейските държави се отказват от американ-

18  по въпроса за сложния процес на изработването на текста на доктрината 
труман и заслугата на нейните създатели и специално на дийн ачесън вж. статията на 
Frazier, robert. „acheson and the Formulation of the Truman Doctrine“, Journal of Modern 
Greek Studies, Vol. 17, No. 2 (1999), pp. 229–230.

19  Ibid., p. 247.
20  робърт фрейжър приема, че дийн ачесън „заслужава да бъде наречен автора“ 

на доктрината, като изтъква, че той създава принципите, върху които е основана речта 
на президента труман, взема решението да постави искането в рамката на глобалната 
политика и защитава лично речта пред опозицията в конгреса. Frazier, robert. Kennan, 
„universalizm“ and the Truman Doctrine. Journal of Cold War Studies, Vol. 11, Number 2, 
Spring 2009, p. 4.

21  дийн ачесън тогава е първи помощник държавен секретар на сащ.
22  Frazier, robert. „acheson and the Formulation of the Truman Doctrine“, Journal of 

Modern Greek Studies, Vol. 17, No. 2 (1999), p. 247.
23  Speech Delivered by Secretary of State george marshall at harvard university on 

June 5, 1947, In: U.S. Department of State Bulletin, Vol. XVI, No. 415 (15 June 1947), pp. 
1159–1160.
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ската помощ, разглеждайки я като неоправдана намеса във вътрешната им 
политика. единствената социалистическа държава, която получава аме-
риканска и западна помощ чрез двустранни споразумения, е федеративна 
народна република югославия и това става възможно след обтягането на 
отношенията между всесъюзната комунистическа партия (болшевики) и 
югославската комунистическа партия през лятото на 1948 г.

последиците от такава политика, представена като ‘добронамерена’, 
са в най-добрия случай смесени и схващането за свободния свят често се 
отклонява от реалността. американската външна политика по този начин 
често бе изпълнена с митове. въпреки че съединените щати застанаха 
твърдо срещу европейските колониални империи и подкрепяха деколо-
низацията, тази подкрепа също понякога беше прекъсвана от митовете, 
породени от студената война. в частност продължителният американски 
военен ангажимент във виетнам подкопаваше директно мита за Съе-
динените щати като антиколониална сила. военната интервенция на 
сащ там беше пряка последица от студената война и митовете за крещя-
щата необходимост да демонстрират ‘благонадеждност’.

митовете в международните отношения  
след края на двуполюсната система

въпреки че разпадането на социалистическата система в Източна европа 
и залезът на съветския съюз сложиха край на някои митове в междуна-
родните отношения (като мита за характера на съветско-източноевро-
пейските отношения), много скоро възникнаха нови митове, съществу-
ващи и до днес. един от тях е свързан с концепцията за ‘хуманитарна-
та интервенция’ – понятие, съществувало отдавна, но „оживяло“ с нов 
интензитет с утвърждаването на сащ като доминираща и ненадмината 
световна сила. всички маниери на намеса – в сомалия, в хаити, в Босна и 
херцеговина, в косово и дори в Ирак – са защитавани най-малко отчасти 
с тази обосновка, приложима към всички случаи.

ако вземем за пример политиката на сащ към войната в Босна и 
херцеговина (1992–1995 г.), възниква въпросът защо сащ, ‘неизлеку-
вани’ още от виетнамския синдром, се намесват в географска зона, която 
не може да бъде обект на стратегически интереси на американската външ-
на политика. твърденията, че американският ангажимент е генериран 
само от хуманни и морални съображения, а именно да се спре кръво-
пролитието, да се поощри етническата и религиозната толерантност, да 



332

И С Т о Р И я ,  м И Т о Л о Г И я ,  П о Л И Т И К А

се създадат условия за начален процес на демократизация на страната, да 
не се допусне разгръщането на конфликта в съседни държави и т.н.24, се 
оказаха краткотрайни и едностранчиви. действително съображения от та-
къв характер бяха налице, макар че немалко изследователи са скептични 
спрямо такова абстрактно обяснение. в повечето изказвания на амери-
кански експерти по този проблем зад привлекателните политически фрази 
и скритите в тях хуманитарни абстракции можем да доловим наличието 
на прагматизъм, който включва морални императиви, но не се определя 
само от тях. обстоятелството, че сащ заемат лидерска позиция в нато 
и в международната система след края на студената война, се отразява 
и върху балканската политика на сащ, особено при решаването на бос-
ненско-херцеговинския проблем. И ако войната в бившата югорепублика 
доведе американските войски на Балканския полуостров, то взривовете в 
косово и в сърбия през 1999 г. оповестиха най-мащабната военна опе-
рация в европа след втората световна война, която бе представена на 
международната общност като ‘хуманитарна’ интервенция.

ако проследим конфликтите на територията на бивша югославия 
от 90-те години на хх  в., ще установим, че всяка от новосъздадените 
държави има не само собствена версия за причините и характера на кон-
фликтите, но и собствени ‘герои’, които изглеждат доста привлекателно в 
представите на местните среди. Именно поради това ние следва да потър-
сим историческите корени на балканската митология, за да инфилтрираме 
до каква степен съвременните митове за герои, зверства и престъпления 
на Балканите са исторически мотивирани.

съвсем други по характер митове съпровождат процесите на глоба-
лизацията. започналата през 2008 г. световна икономическа криза показ-
ва опасните тъмни страни на глобализацията въпреки множеството ползи, 
които допринасят за по-голям просперитет в света. сериозната финан-
сова криза в сащ и в редица европейски държави има негативни после-
дици в целия свят, причинявайки продължителни глобални сътресения. 
свидетели сме как предишните митове за непрестанния просперитет 
чрез глобализация сега се развенчаха. ще бъде прибързано и може би 
дори погрешно да се направи изводът, че глобализацията е причината за 
икономическата криза и държавите сега се оттеглят от глобализираните 
икономически ангажименти. тези ангажименти, въпреки техните непри-
влекателни страни, продължават да бъдат най-добрият начин да се под-

24  повече по този въпрос вж. монографията на Бояджиева, н. САЩ и конфлик-
тът в Босна и Херцеговина (1989–1995 г.). с., 2000.
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помогне глобалният възход, щом водещите световни икономики започнат 
своето икономическо възстановяване.

Заключение

повечето велики или значими исторически събития съдържат елементи 
на митологизация, дори и когато, общо взето, са добре балансирани като 
обяснения. международните отношения винаги са носели ореола на ми-
товете и това се отнася с най-голяма сила за хх век. мит може да бъде 
една силно романтизирана лъжа, която може да намери добра рецепция 
при определени обстоятелства и в определени общества. но не всяка лъжа 
е мит. събитията в катинската гора, представени в съветската версия, са 
откровена лъжа, но не са мит.

митовете са по-опасни от пропагандните лъжи, защото те предста-
вят определени измислици по привлекателен, дори романтичен начин. в 
съвременната историография вече се забелязват елементи на демитологи-
зация и на двете световни войни през хх в., и на студената война. митът 
за първата световна война, възприемана често като „войната, която ще 
сложи край на всички войни“, много бързо изчезва, тъй като само след 
две десетилетия тя е последвана от най-унищожителната война в човеш-
ката история. днес често се пише, че нацистите са били ‘чудовища’, но 
нека не забравяме, че и съюзниците не са употребявали „бели ръкавици“ 
във войната.

в международните отношения след втората световна война на ми-
тологизация са подложени най-вече принципите на моралната правота на 
участващите сили. в системата на студената война има не само ‘ангели,’ 
но и ‘злодеи’. Установяването на комунистическите режими в Източна 
европа след втората световна война води до систематичното насаждане 
на митове за ‘особените’ отношения между съветския съюз и източно-
европейския блок  – и по-специално на митове за „братската помощ“ и 
за „взаимната помощ“. подобни конструкции за взаимовръзките между 
съветския съюз и Източна европа намират въплъщение и в прокламира-
ната през 1968 г. в рамките на социалистическия блок доктрина Брежнев. 
в годините на студената война сащ също ‘обличат’ своите действия на 
международната арена с митологични одежди. претендирайки, че защита-
ва „свободния свят“ и поощрява зачитането на правата на човека, амери-
канската администрация твърде често подкрепя репресивни правителства 
при условие, че те следват антикомунистически курс. когато студената 
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война приключва, много от митовете и на Изток, и на запад заглъхват или 
изчезват, но на тяхно място в края на хх в. се ‘раждат“ нови, някои от 
които се оказват много устойчиви – например митовете за „хуманитарна-
та интервенция“.

задачата на историографите изследователи ще бъде не да ‘осъдят’ 
или да славят участниците в международните отношения и свързаните с 
тях митове, а да обяснят причините за тяхното поведение. следователно 
приносът и задачата на съвременната историография, на политическите 
науки и на познавачите на международните отношения са да направят ако 
не строго, то поне условно заключение и разграничение между митовете 
и историческата истина. досега това се е удавало на малцина автори и 
още по-малко на цели историографски школи.
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Реални и предполагаеми кризи  
в отношенията Изток–Запад 
по време на Студената война

чаБа БеКеш

последните исторически изследвания ни дават все по-убедително доказа-
телство, че до падането на комунистическите режими през 1989 г. съдбата 
на Източна и Централна европа е била предопределена от статуквото, 
създадено от съюзниците през 1945 г. И двете суперсили, които контро-
лират двуполюсния ред в света след втората световна война – съедине-
ните щати и съветският съюз, – отдават ключова роля на това мълчаливо 
споразумение в отношенията между Изтока и запада въпреки факта, че 
то никога не е регистрирано в официален документ. тeхният консенсус 
се превръща в алгоритъм на взаимоотношенията през най-мразовитите 
години на студената война и след това, когато се налага да се потушават 
конфликти по оста Изток–запад.

все по-очевидно е, че някои установени представи за студената вой-
на трябва да бъдат преоценени или изоставени, след като непознати ар-
хивни източници станаха достъпни през 70-те и 80-те години на XX в. в 
западна европа и по аналогичен начин в бившия съветски съюз и Източ-
на европа в началото на 90-те1.

1  Успоредно с разкриването на нови източници, особено от архивите на бившия 
съветски блок, международната историография, основно в сащ, още от 90-те години 
на хх в. подлага на нова интерпретация историята на студената война. струва си да се 
посочат няколко важни заглавия от вече обемистата колекция от нови интерпретации: 
Immerman, richard h. (ed.): John Foster Dulles and the Diplomacy of the Cold War. Princeton, 
N.J., Princeton university Press, 1990; holloway, David: Stalin and the Bomb: the Soviet Union 
and Atomic Energy, 1939–1956. New haven, 1994; leffler, melvyn P., Painter, Davis S. (eds.): 
Origins of the Cold War. An International History. london–New York, routledge, 1994; mastny, 
Vojtech: The Cold War and Soviet Insecurity: The Stalin Years. New York, 1996; Zubok, Vladis-
lav, Pleshakov, Constantine: Inside the Kremlin’s Cold War. From Stalin to Khrushchev. harvard 
university Press, 1996; gaddis, John lewis: We Now Know. New York, 1997; Trachtenberg, 
marc: a Constructed Peace.The Making of the European Settlement 1945–1963 Princeton: 
Princeton. university Press, 1999. вж. също Bulletin (Woodrow Wilson International Center for 
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поради невъзможността в подобен кратък текст да се направи ця-
лостен обзор, тук ще посоча някои проблеми, които могат да бъдат раз-
гледани и преоценени, поставяйки историята на взаимоотношенията Из-
ток–запад в различен контекст, което е ключов фактор за разбирането на 
международните отношения след втората световна война2.

Предизвикателствата на установените цезури

повратният момент, от който започва разведряването в отношени-
ята Изток–запад, се свързва традиционно със смъртта на сталин през 
март 1953 г. въпреки това, анализът както на отдавна известните, така 
и на новоразкритите исторически източници предполага, че дори преди 
1953 г. в съветския съюз, както и в източноевропейски комунистически 
държави са съществували множество тенденции, които са предпоставяли 
пробива в пълната изолация от западна европа и са целели смъкването 
на напрежението на студената война. самият сталин заявява в интервю 
за в. Правда през февруари 1951 г. (едва половин година след избухва-
нето на корейската война), че войната между двата военни блока не е на-
пълно неизбежна3. въпреки че твърдението му няма преки последствия 
за прекомерното развитие на военната индустрия в съветския блок, то 
определено е важно съобщение за „другата страна“: то сигнализира, че 
съветският съюз, въпреки всички опасения на западните държави, не е 
целял провокиране на трета световна война. колкото и странно да звучи 
на пръв поглед, горепосоченото твърдение на сталин става в действител-
ност основата на политика, която по-късно (на хх конгрес на кпсс) ще 
бъде прокламирана като доктрина за мирното съвместно съществуване.

през март 1952  г. в своята известна нота сталин отново предлага 
на бившите си съюзници идеята за обединена и неутрална германия. 
западните сили обаче отхвърлят предложението под претекст, че то е 
само фалшива маневра, с която съветският съюз цели да забави превъ-

Scholars Cold War International history Project, Washington D.C. – hereinafter called CWIHP 
Bulletin), Nos.1–16. and CWIhP Working Papers. 

2  за детайлен анализ на различните тези относно студената война и разведрява-
нето вж.: Békés, Csaba: Cold War, Détente and the 1956 hungarian revolution. In: Klaus 
larres and Kenneth Osgood, (eds.) The Cold War after Stalin‘s Death: A Missed Opporunity 
for Peace? lanham, mD: rowman and littlefield, 2006.

3  hyland, William h.: The Cold War. Fifty Years of Conflict. Times Books, 1990, p. 59.
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оръжаването на западна германия и приемането ѝ в нато4. в между-
народната историография обаче дебатът дали западните държави просто 
са пропуснали възможността да създадат обединена германия все още 
продължава. независимо че наскоро разкритите съветски архиви не ни 
предлагат подходящи отговори, много е вероятно подновяването на пре-
говорите Изток–запад да е било в състояние да улесни настъпването на 
процеса на разведряване в отношенията – възможност, която се реализи-
ра окончателно след смъртта на сталин5. проучванията видимо доказват, 
че водената от края на 40-те години икономическа политика в съветския 
съюз и източноевропейските държави, фокусирана върху развитието на 
военната индустрия, губи потенциала си още през 1952 г. някои призна-
ци на настъпващата криза стават видими в различни сфери на социалния 
живот6. най-вероятно съветското ръководство е щяло да бъде принудено 
да реформира някак си дотогавашната политика както в съветския съюз, 
така и в т.нар. държави сателити, дори сталин да не беше умрял през март 
1953 г. международната конференция за подобряване на икономически-
те отношения Изток–запад, организирана в москва през април 1952 г., 
със сигурност може да бъде интерпретирана като академична инициатива, 
ориентирана към запада и, разбира се, като опит по този начин да се по-
добри вътрешната икономика. 

И в Унгария, дори преди 1953  г., не е прецедент властите да пра-
вят опити за възстановяване на икономическите отношения на страната 

4  вж.: Steininger, rolf: The German Question: The Stalin Note of 1952 and the Prob-
lem of Reunification. Trans. Jane T. hedges. New York, 1990. The history of the note was 
studied by Bjornstad, Stein on the basis of moscow archive materials in Soviet German Policy 
and the Stalin Note of 10 March 1952. hovedoppgave, university of Oslo, Department of his-
tory, Fall, 1996.

5  вж.: hershberg, Jim: „germany and the Cold War: New evidence from east Bloc 
archives“. CWIHP Bulletin, Issue 4, Fall, 1994.

6  важността на 1952 г. като момент на поврат е посочена най-напред от мелинда 
калмар в нейния анализ на политиката в областта на литературата в Унгария. вж.: Kalmár, 
melinda: A politika poetikája. Irodalomideológia az ötvenes évek elsô felében. [Poetics 
of Politics. literary ideology in the early 1950s.] in holmi, No.5, 1993. започналата през 
1952 г. икономическа криза е анализирана от urbán, Károly: Sztálin haláltól a forradalom 
kitöréséig. A Magyar-szovjet kapcsolatok története (1953–1956). [From the Death of Stalin 
to the Outbreak of the revolution. The history of hungarian-Soviet relations (1953–1956).] 
1996 (manuscript). по-обща оценка на същия проблем е дадена от т.нар. комитет за уста-
новяване на фактите, създаден от Унгарската социалистическа работническа партия през 
юли 1988 г. в окончателния ѝ доклад, вж.: Történelmi utunk. A Munkabizottság állásfoglalása 
a jelen helyzet kialakulásának okairól. [Our historical route. Some Notes by the Committee 
about the Basis of our Present Situation.] In Társadalmi Szemle, special issue, 1989, p. 26.
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със запада, прекратени през 1949 г. администрацията на матиаш рако-
ши води тайни преговори с английското правителство в периода януари 
1952 г. – март 1953 г. залозите са високи: премахване на търговското ем-
барго и възстановяване на търговските и финансовите преговори, прекра-
тени от англичаните през 1949 г. като начин да се осъди затварянето то-
гава на британския бизнесмен едгар сандърс. Унгарското правителство 
е склонно в замяна да освободи затворника7. Унгарските власти обаче не 
желаят да изглеждат посрамени и представят случилото се като обикно-
вена размяна на затворници. в замяна за сандърс те поискват от лондон 
да освободи малайския комунист ли менг, осъден на смърт за тероризъм 
в собствената си страна – колония на Британската империя. Британското 
правителство категорично отказва и преговорите приключват през март 
1953 г. едно от първите стратегически външнополитически решения на 
правителството на Имре наги е, че през август 1953 г. безусловно осво-
бождава от затвора сандърс, който незабавно заминава за англия. след 
като това става факт, администрацията в лондон вдига ембаргото и скоро 
след това започва дипломатическа подготовка за възобновяване на ун-
гарско-британските финансови и търговски преговори. тя започва през 
есента на 1953 г. и продължава по-дълго от очакваното, като приключва с 
унгарско-британския финансов и търговски договор от юни 1956 г.

Два вида кризи на Студената война:  
реални и предполагаеми

друг важен проблем, който трябва да бъде преосмислен, е характерът 
на кризите по време на студената война. наличните в международните 
архиви доказателства, станали вече достъпни за учените, доказват убеди-
телно, че далеч не всяка криза, настъпила по време на студената война, 
може да се обясни единствено с нея, поне що се отнася до основното ѝ 
съдържание. след втората световна война и особено до средата на 60-те 
години общественото мнение както на Изток, така и на запад се определя 
от идеологическата и стратегическа опозиция Изток–запад, като по този 
начин автоматично всички големи вътрешни кризи в Източния блок, как-

7  hungarian National archive, XIX-J-l-j, Foreign ministry, great Britain, Top Secret 
Documents, 00183/13/1953. струва да се отбележи, че преговарящите унгарци, очаквай-
ки, че британците са в трудна ситуация, се опитват да прокарат частично вдигане на ем-
баргото върху някои позиции от листата на коком, забраняваща износа на определени 
стратегически стоки за комунистическите страни.
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то и други конфликти в междублоковите взаимоотношения без разграни-
чаване се окачествяват като конфронтация Изток–запад, тоест като кризи 
на студената война. този модел, повече или по-малко, се следва и от уче-
ните, които вграждат тези конфликти в общата история на отношенията 
Изток–запад. днес обаче трябва да е ясно, че повечето от тези конфликти 
не са реални кризи в този смисъл, защото те не надхвърлят рамките на 
съвместно действие на великите сили. независимо от това какво твърди 
пропагандата им, те не създават реална заплаха за интересите на проти-
воположния военнополитически блок. така, в действителност, те не са 
предизвикателство към европейското статукво от периода след края на 
втората световна война и следователно не нарушават отношенията Из-
ток–запад в дългосрочен план. такива предполагаеми кризи в отношени-
ята Изток–запад, с ефект единствено на нивото на общественото мнение 
и пропагандата, са въстанието в Берлин от 1953 г., бунтовете в полша и 
Унгария от 1956 г., нахлуването в Чехословакия през 1968 г. и накрая – 
полският конфликт от 1980–1981 г. 

разбира се, това са сериозни вътрешни кризи както за засегнатите 
страни, така и за съветския блок като цяло. въпреки че тези вътреш-
ноблокови конфликти се коренят в развитието на конкретната вътрешно-
политическа ситуация, те не са изолирани от международни влияния. в 
действителност те се появяват в конкретните обстоятелства на студената 
война, което има частичен ефект върху тяхното начало и развитие, а имен-
но резултатите им се предопределят основно от студената война. съще-
временно те се възприемат като реални конфликти между Изтока и запада 
от тогавашното обществено мнение (но не и от политиците) и на Изток, и 
на запад и тази преценка оцелява в обществената памет дори и след края 
на студената война. В този смисъл (и само в този смисъл) на думата те 
могат формално да бъдат наречени кризи на студената война, без да са 
(както беше посочено вече по-горе) кризи на отношенията Изток–запад.

суецката криза от 1956 г. трябва да се спомене заедно с тях, тъй като 
е сериозен конфликт, развил се паралелно с унгарската революция, без 
да има ефект върху отношенията между Изтока и запада. тя е по-скоро 
конфликт в рамките на западния съюз8, тъй като съветското ръководство 

8  докато западната историография, общо взето, възприема суецката криза като 
вътрешен конфликт за западния блок, в страните от съветския блок, доста интересно, тя 
продължава да се разглежда като сериозен момент от конфликта Изток–запад. това про-
тиворечие само по себе си показва, че по-задълбоченото проучване на същността, съвре-
менните и ретроспективните възприятия на кризите на студената война ще е от полза не 
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оценява ситуацията реално и решава да не бъде въвличано в нея, не ис-
кайки директно да се изправи срещу запада в защита на египет9.

в общи линии, горепосочените конфликти се различават от онези 
кризи, създавали сблъсък на интереси между Изтока и запада и породили 
възможността за военна конфронтация между двата блока. подобни ре-
ални кризи на студената война са двете берлински кризи (през 1948–1949 
и след това между 1958–1961 г.), корейската война, кризите с китайски-
те крайбрежни острови от средата и края на 50-те години10, кубинската 
ракетна криза, войната във виетнам и съветската инвазия в афганис-
тан. тези кризи, за разлика от посочените по-горе предполагаеми кризи, 
представляват реална заплаха за световния мир и имат дълготраен ефект 
върху отношенията Изток–запад както в конкретния момент, така и в по-
дългосрочен план.

същевременно подобна нова интерпретация на същността на студе-
ната война може да обясни едно противоречие, което привидно е трудно за 
разнищване: защо най-откритата и пряка военна заплаха за цялата ера на 
студената война („ракетните ноти“ на съветския министър-председател 
Булганин) се случва по време на псевдокризата между Изтока и запада от 
1956 г.11, докато последните архивни находки разкриват колко сдържани 
са били в действителност лидерите на свръхдържавите, показвайки силно 

само за историографията, но също и за други дисциплини като социология, антропология 
и политология.

9  за суецката криза като пример на сътрудничество между суперсилите вж. по-
следната част на настоящата статия.

10  комунистически китай започва да обстрелва през 1954 г. крайбрежните острови 
кемой и матсу, окупирани от частите на гоминдана в тайван. въпреки че никога не става 
ясно какви конкретно са истинските мотиви за това на пекинското ръководство (доколкото 
островите никога не са окупирани), тези опити представляват потенциална опасност през 
втората половина на 50-те години за избухването на „гореща война“ между двата военни 
блока с оглед дадените от сащ гаранции за сигурността на тайван. Историческата важ-
ност на тази криза обаче е неоснователно забравена и подценена и на Изток, и на запад. вж. 
скорошния анализ на тази криза: Jian, Chen. Mao’s China and the Cold War, The university 
of North Carolina Press, Chapel hill and london, 2001, pp. 163–204. вж. също изключително 
любопитните записи на разговорите между мао и хрушчов по този проблем през 1958 и 
1959 г.: Zubok, Vladislav. The Khrushchev–mao Conversations, 31 July – 3 august 1958 and 
2 October 1959, CWIHP Bulletin, Issue 12/13, Fall/Winter 2001, pp. 243–272.

11  веднага щом става ясно от реакцията на американските лидери, че израелско-
британско-френската коалиция ще бъде принудена да отстъпи под натиска на сащ, съ-
ветското ръководство прави най-големия си политически блъф в епохата на студената 
война: премиерът Булганин изпраща телеграма до своите британски и френски колеги на 
5 ноември 1956 г., изискваща незабавно обявяване на примирие, като в противен случай 
той индиректно заплашва с ракетна атака срещу лондон и париж. в същото време, в из-
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чувство за отговорност и добронамереност, когато се налага справянето 
с кубинската ракетна криза – най-голямата заплаха за световния мир до 
този момент12. 

основна характеристика на Студената война:  
взаимозависимост и принудително сътрудничество

периодът 1953–1956 г., последвал смъртта на сталин, е спорен историо-
графски въпрос, поне що се отнася до значимостта му в световната полити-
ка13. общественото мнение поддържа тезата, че той се бележи от спорни и 
разнолики по характер политически събития и тенденции. от едната стра-
на са началото на разведряването и обещаващият опит за снижаване на на-
прежението между Изтока и запада: „духът на Женева“ и хх конгрес на 
кпсс – едно събитие с историческо значение. от другата страна са сери-
озни кризи като въстанието в Берлин от 1953 г., въстанието в познан през 
юни 1956 г., октомврийските събития в полша, Унгарската революция и 
суецката криза. тъй като не са постигнати ефектни и осезаеми резултати 
(споразумения) в отношенията между Изтока и запада – като се изключи 
краят на корейската война и сключването на австрийския държавен до-
говор и същевременно се наблюдават множество необичайни до момента 
събития, обикновено се приема, че някакви наченки на разведряване със 
сигурност започват след 1953 г., но логиката на студената война ще гос-
подства до кубинската ракетна криза, така че за реално разведряване може 
да се говори чак от средата на 60-те години. само по себе си това мнение 
обяснява защо дори днес мнозина смятат, че западът изоставя и предава 
Унгария през 1956 г. според правилата на играта на студената война аме-
риканската администрация, която се представя добре като „освободител 
на поробените народи“ до октомври 1956 г., не е трябвало да търси по-до-
бър повод от Унгарската революция, за да изпълни обещанието си14. още 

пратена до израелското правителство телеграма има пряко позоваване на евентуалното 
поставяне под въпрос на самото съществуване на държавата Израел. 

12  за кубинската ракетна криза като пример на сътрудничество между суперсили-
те вж. последната част на настоящата статия.

13  вж. скоро публикувания сборник със статии по темата: larres, Klaus and Os-
good, Kenneth (eds.) The Cold War after Stalin‘s Death: A Missed Opporunity for Peace? 
lanham, mD: rowman and littlefield, 2006.

14  вж. документалната история на Унгарската революция от 1956 г.: The 1956 Hun-
garian Revolution. A history in documents. Békés, Csaba, Byrne, malcolm, rainer, János m. 
[eds.] Ceu Press, Budapest–New York, 2002.
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повече, най-големият парадокс на този спорен период е, че айзенхауер и 
дълес обявяват подобна политика едва в самия край на класическата сту-
дена война, в рамките на президентската кампания през есента на 1952 г. 
тази политика или по-скоро – пропаганда, със сигурност допринася за по-
бедата на републиканците и едва после, в началото на 1953 г., бива приета 
като официална линия на американската администрация, което променя 
значително ситуацията и условията в световната политика. освен факта, 
че „мирното освобождение на поробените народи“, както айзенхауер си 
го е представял, не значи нищо повече от един морален ангажимент, за 
който съединените щати ще се борят с мирни средства, тоест с думи или 
най-много с указване на политически начин в създадения след смъртта на 
сталин по-благоприятен международен климат, когато правителствата и 
на двете суперсили са заинтересувани от облекчаването на параноята на 
студената война и, по-осезаемо – от забавяне на галопиращата надпрева-
ра във въоръженията15. тази широкомащабна надпревара започва в края 
на 40-те години и – въпреки че никоя от страните не е готова да атакува 
другата – изчерпва не само ограничените вътрешни ресурси на съветския 
съюз, но и сериозно съкращава източниците, предназначени за развитие 
на инфраструктурата и за вътрешното потребление в току-що появяваща-
та се социална държава в сащ, да не говорим за англия и франция, бавно 
възстановили се от опустошенията на войната. 

анализът на наскоро разкритите в източните и западните архиви доку-
менти, издадени в по-голямата си част от съответните най-висши инстанции 
на изпълнителната власт, прави все по-очевиден факта, че най-важната тен-
денция между 1953 и 1956 г. е взаимното и постепенно осъзнаване (въпреки 
многото тревожни събития и пропагандата) и разбиране на факта, че два-
та господстващи военнополитически блока и идеологии трябва да живеят 
рамо до рамо и да се толерират помежду си, за да избегнат третата световна 
война, която със сигурност ще доведе до пълно унищожение. разбирането 
на това означава такава решаваща и огромна промяна в отношенията меж-
ду Изтока и запада, че не е твърде пресилено да се разграничат две коренно 
различни фази на студената война: преди и след 1953 г. всъщност можем 
да ги наречем първа студена война и втора студена война. смятам периода 
между 1953 и 1956 г. – вместо това, което мнозина мислят дори днес – не 

15  анализът на автора на политиката на президентската администрация на ай-
зенхауер се основава на задълбочено проучване на архивни материали в Библиотеката 
на айзенхауер, националния архив на сащ, документите на дълес в ръкописния отдел 
на Библиотеката „мъд“ в принстънския университет, както и на материали в архива за 
национална сигурност.
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само за обещаващ, но зле насочен опит да се осъществи политиката на раз-
ведряване, но и за повратен момент, след който студена война значи нещо 
съществено различно, отколкото преди това. наложилото се общо мнение 
е, че ключов за студената война е двуполюсният световен ред, основан на 
опозицията и конкуренцията от страна на съединените щати и съветския 
съюз през цялото време. по мое мнение обаче основната характеристи-
ка в отношенията на противопоставящите се свръхдържави след 1953 г. е – 
въпреки все по-увеличаващата се конкуренция – непрекъснатата взаимоза-
висимост и принудителното сътрудничество между сащ и ссср, като 
същевременно се запазва иманентният антагонизъм.

този модел започва да се оформя от 1953 г. насетне – особено през 
1955–1956 г., след това в средата на 60-те години произвежда по-ефектни 
резултати, преминавайки понякога в почти цинично сътрудничество, кое-
то от време на време бива обезпокоено от реални и, по-често, предполага-
еми кризи, които причиняват временно напрежение в отношенията между 
Изтока и запада – а понякога дори не ги причиняват, – преди механизмът 
на принудително сътрудничество отново да бъде възстановен.

тоест независимо от тълкуванията и доводите в традиционната исто-
риография, датиращи „класическата епоха на студената война“ между 1947 
и 1962 г.16, аз смятам, че този ранен етап, основан на идеята за общо про-
тивопоставяне, продължава само до 1953 г. случилото се след това може 
да се опише с оглед логиката на взаимоотношенията като ера на мирното 
съвместно съществуване, термин, обикновено използван за характеризи-
ране на отношенията Изток–запад в периода, започнал в средата на 60-те 
години17. вследствие на горепосочения аргумент това понятие би трябвало 
да се промени по-скоро на принудително съвместно съществуване.

въпреки че може да звучи изненадващо, в действителност октом-
врийската и ноемврийската криза от 1956  г. (в Унгария и суец) могат 
да се тълкуват като идеални примери за сътрудничество на суперсилите. 
по-скоро прагматичната позиция на съветските лидери може да се демон-
стрира с изявлението на хрушчов при обсъждането на проблема в кпсс 
на заседанието от 31 октомври 1956 г., което насърчава въоръжената на-

16  това е общоприетата хронология, възприета в международната историография.
17  терминът „мирно съвместно съществуване“ е използван за първи път от ленин, 

след това е открит отново от новото-старо съветско ръководство веднага след смъртта 
на сталин и се превръща в дългосрочна доктрина по време на хх конгрес на кпсс през 
февруари 1956 г. за дълго обаче той остава съветска концепция, тъй като западните сили, 
особено сащ, не искат да го възприемат. той започва да навлиза постепенно и да се 
утвърждава след средата на 60-те години.
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меса в Унгария: „ако се изтеглим от Унгария, това ще даде голям тласък 
на американците, англичаните и французите – на империалистите. те ще 
го възприемат като слабост от наша страна и ще тръгнат в офанзива. (…) 
тогава към египет те ще прибавят и Унгария“18.

трябва да се каже, че дори не се обмисля помощ за насър, съветски-
те лидери изоставят египет в самото начало на израелската, английската 
и френската офанзива, тъй като по онова време египет е в сферата на за-
падните интереси. още повече, че за да се избегне дори непряка конфрон-
тация със запада, съветските военни експерти са прибързано изтеглени 
от египет19. добре известен факт е, че за да разрешат мирно конфликта в 
Централна европа, двете суперсили за първи път гласуват заедно срещу 
великобритания и франция в съвета по сигурността на оон.

след обмисляне на дългосрочните перспективи за сътрудничеството 
между двете суперсили вашингтон не подкрепя декларацията за неутра-
литет, обявена от унгарското правителство на 1 ноември, дори това да е 
съблазнителна възможност да се успокоят американската и международ-
ната публика с думите: „ние правим нещо за унгарците“. този ход въобще 
не е бил невъзможен, тъй като и англичаните, и французите поддържат 
унгарския неутралитет, навярно само за да отместят вниманието от своя-
та кампания в Близкия изток20. въпреки това откритото поддържане на 
едностранния, радикален ход на унгарското правителство чрез потвър-
ждаване на неутралитета му би принудило американската администрация 
да поеме задължения, които не би било лесно да изостави след вероят-
ното потушаване на унгарското въстание. И, което е дори по-важно за 
айзенхауер, подобна стъпка може да застраши сериозно развитието на 
съветско-американските отношения и индиректно – целия процес на раз-
ведряване заради непредвидимата, но вероятно бурна съветска реакция.

особено показателно е изявлението на американския президент пред 
държавния секретар джон фостър дълес сутринта на 29 октомври: „сега 
е нашата възможност да говорим повече с руснаците за това как да се на-
мали напрежението по света“21. американско-съветското сътрудничество 

18  вж.: The „malin Notes“ on the Crises in hungary and Poland, 1956. Kramer, mark 
ed. CWIHP Bulletin, Issue 8–9, p. 393.

19  mcCauley, Brian: hungary and Suez, 1956. limits of Soviet and american Power. 
Journal of Contemporary History, 4. 1981. 777–800.

20  See Békés, Csaba. The hungarian Question on the uN agenda. British Foreign 
Office Documents from 1956. The Hungarian Quarterly, Spring 2000, pp. 103–122.

21  Foreign Relations of the United States, 1955–l957. Eastern Europe. Volume XXV. 
Washington D. C., united States government Printing Office, 1990, p. 322.
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по време на суецката криза, която започва няколко часа по-късно, и аме-
риканското одобрение на инвазията в Унгария на 4 ноември ни позво-
ляват да разгледаме това изказване като начало на нова ера в историята. 
докато на Женевската конференция от юли 1955 г. традиционната чети-
ричленна структура от велики сили все още изглежда възможна, от този 
момент можем да смятаме за факт установяването на двуполюсната сис-
тема на сътрудничество между суперсилите, която ще остане в сила до 
края на студената война. 

достатъчно изненадващо механизмът и успехът на принудителното 
сътрудничество на суперсилите могат да бъдат ясно показани чрез анали-
за на двата най-сериозни конфликта между Изтока и запада – Берлинска-
та криза и кубинската ракетна криза. още повече, че мирното решаване 
на тези кризи ще стане възможно именно поради това сътрудничество.

моделът на двете кризи е сходен: съветските лидери започват офан-
зива за промяна на статуквото, което поставя свръхдържавите пред сери-
озен конфликт, като москва е принудена да се оттегли, за да се избегне 
ескалация на кризата. от друга страна, американската администрация, 
също с цел да се избегне въоръжен конфликт с всички възможни сред-
ства, осигурява съществена помощ за това изтегляне. в края на краищата 
се стига до компромис, което означава не само възстановяването на пре-
дишното статукво, но и, като се вземат под внимание интересите на съ-
ветската сигурност, това позволява на хрушчов да обяви капитулацията 
за частична победа от негова страна. 

в случая с Берлинската криза от 1961 г. най-важният мотив зад офан-
зивата е да се спре потокът от бежанци на запад, тъй като той застрашава 
икономическата и политическата стабилност в Източна германия22. реше-
нието, предложено от руснаците – да направят Берлин свободен град, – 
не е приемливо за запада, тъй като след изтеглянето на западните окупа-
ционни сили нищо не би могло да гарантира, че Източна германия няма 
да завземе западен Берлин, което ще доведе до промяна в европейското 
статукво. единственото разумно решение е изграждането на Берлинската 
стена. не е случайно, че през юли 1961  г. самият президент кенеди се 
убеждава, че това е най-доброто възможно решение, като, разбира се, той 
никога не казва това публично. с цел да популяризира тази възможност в 

22  за Берлинската криза вж.: Zubok, Vladislav, Pleshakov, Constantine. Inside 
the Kremlin’s Cold War. From Stalin to Khrushchev, harvard university Press, 1996, pр. 
236–258; harrison, hope. Driving the Soviets up the Wall: Soviet–East German Relations, 
1953–1961. Princeton university Press, Princeton, N.J., 2003, pр. 96–223; loth, Wilfried. 
Overcoming the Cold War. A History of Détente. Palgrave, New York, 2002, pр. 57–67.
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декларацията си от края на юли той свежда целите на американската по-
литика основно до защита на западен Берлин и по този начин мълчаливо 
се отказва от правото на запада да контролира целия Берлин в рамките на 
сътрудничеството на четирите сили. моралната цена на този ход е висока 
за запада, тъй като може да се разглежда сякаш западът изоставя източ-
ногерманците, които до момента са получавали специално отношение – те 
са единствените в съветския блок, които могат свободно да емигрират на 
запад. все пак това е било най-доброто политическо решение, тъй като не 
променя статуквото и следователно не засяга интересите на запада. Фор-
мално само по себе си то е една неразрешена промяна, тъй като четирис-
транното сътрудничество на силите губи контрол над Източен Берлин, на-
рушавайки международните споразумения по отношение на Берлин. сащ 
биха могли с право да търсят реванш и именно това се очаква от мнозина 
(дори лидерите на съветския блок очакват икономическо ембарго от запа-
да), но американските лидери разумно приемат съветските интереси по въ-
проса за сигурността, тъй като знаят, че биха се държали по същия начин в 
подобна ситуация. Целта не е по-нататъшно ескалиране на конфликта, а да 
се намери мирно решение и да се запази възможността за сътрудничество. 
поради тази причина, докато в западната пропаганда Берлинската стена 
бързо се превръща в символ на разделена европа, в действителност във 
вашингтон тази стъпка се смята за най-доброто възможно решение.

специалното при кубинската ракетна криза от 1962 г. е, че в този 
случай съветското ръководство само по себе си дори не би си помислило 
да променя статуквото насилствено, а това все пак се случва, по естествен 
път, като резултат от победата на революцията, водена от фидел кастро. 
дилетантската и провалила се инвазия в залива на прасетата през 1961 г., 
спонсорирана от ЦрУ и целяща да събори комунистическия режим, е се-
риозно предизвикателство за хрушчов. най-важна задача за него става да 
се защити кубинската система от последваща американска инвазия. раке-
тите са докарани на острова с цел да се гарантира защитата на куба23. в 
същото време обаче благоприятното географско местоположение на ос-
трова може да се използва като стратегическо предимство. по това време 
американците имат 17:1 предимство в двустранния ракетен баланс, така че 

23  относно кубинската ракетна криза вж.: Fursenko, aleksandr, Naftali, Timo-
thy. „One Hell of a Gamble“. Khrushchev, Castro and Kennedy, 1958–1964, New York, 
W.W.Norton, 1997 и Zubok, Vladislav, Pleshakov, Constantine. Inside the Kremlin’s Cold War. 
p. 258–271. вж. и документалната история: The Cuban Missile Crisis, 1962, (eds.) Chang, 
laurence and Kornbluh, Peter. New York, The New Press. a National Security archive Docu-
ments reader, Washington D.C.
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руснаците биха имали полза от ракетите в куба, заплашвайки много аме-
рикански градове. хрушчов се надява, че ако разполагането на ракетите 
бъде запазено в тайна до последния момент, американските лидери ще бъ-
дат принудени да приемат ситуацията, главно защото американските ра-
кети, разположени в турция, по подобен начин заплашват съветски цели. 
неговите очаквания не биват изпълнени, тъй като в средата на октомври 
американски военновъздушни сили откриват строящите се ракетни бази 
и кенеди се решава на морска блокада, за да забави съветските кораби. 
непоколебимата реакция на американците кара хрушчов да се изтегли 
незабавно, веднага след като разбира, че е възможно да се стигне до пря-
ка конфронтация между суперсилите. днес знаем, че руснаците биха се 
оттеглили дори безусловно, но американците помагат на руснаците да се 
решат, тъй като те също се страхуват от ескалацията на конфликта. кене-
ди обещава, че сащ няма да напада куба. освен това той прави и друга 
отстъпка, за да позволи на хрушчов да се оттегли – обещава да премахне 
американските ракети от турция. обаче това означава, че американците 
правят тайно споразумение с руснаците, без да се консултират със своите 
съюзници в нато. не е изненадващо, че в замяна кенеди иска да не под-
писват официално споразумение и дори да се отърват от всякакви писме-
ни доказателства за сделката. сега идва ред на руснаците да сътрудничат 
и накрая добринин, съветският посланик във вашингтон, се съгласява да 
вземе обратно съветското писмо, което включва това споразумение.

въз основа на направения анализ можем да кажем, че по време на 
кризите, които се смята, че са застрашили световния мир – Берлинската 
криза от 1961  г. и особено кубинската ракетна криза от 1962  г.,  – за-
плахата от действително избухване на трета световна война е много по-
малка, отколкото тогавашното общество е приемало за реално. всичко е 
резултат от умереното, отговорно поведение на лидерите на двете свръх-
държави по време на въпросните кризи. най-важният урок от тези кризи 
и за двете суперсили е значението на укрепването на двустранното съ-
трудничеството с цел избягване на подобни опасни ситуации в бъдеще. 
това осъзнаване значително подпомага процеса за намаляване на напре-
жението от средата на 60-те години на хх  в. то също така насърчава 
създаването на нови, по-ефективни и по-институционализирани методи 
за сътрудничество между суперсилите за десетилетия напред.

Превод от английски Костадин Грозев
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Доктрината улбрихт, доктрината  
Гомулка и доктрината Брежнев:  
митове и реалности във 
Варшавския договор, 1967–1970 г. 

ДъГлас селвиДж 

понякога думите или лозунгите се повтарят толкова често, че хората да 
започват да ги възприемат като истина. това, разбира се, е най-голямата 
мечта на всеки рекламен агент или пропагандист; такъв понякога е случа-
ят и с учените. по време на студената война държавни служители, пропа-
гандисти и журналисти, разположени по бойната линия на политическата 
битка между Изтока и запада, често разработват подобни термини или 
лозунги, за да критикуват политическите си опоненти от другата стра-
на на демаркационната линия. подобни термини се разработват и от съ-
ветолози, политолози и други учени в по-слабо известните лични битки 
за признание в съответните им дисциплини. понякога публичните битки 
между водещите рицари на студената война се преплитат и дори обвърз-
ват с тези, повече или по-малко, частни вътрешнонаучни борби. 

в края на 60-те години на XX  в. в политическия и хуманитарен 
дискурс около тенденциите в съветския блок се появяват три подобни 
термина: „доктрината Улбрихт“, „доктрината гомулка“ и „доктрината 
Брежнев“. въпреки че мотивите, изтъквани и тогава, и днес в подкрепа 
на съществуването на тези „доктрини“, имат известни фактически осно-
вания, само една от тях – доктрината Брежнев – действително е същест-
вувала, което се демонстрира от съветската инвазия в Чехословакия през 
август 1968 г. И обратно, доктрината Улбрихт никога не е съществувала 
в действителност, особено както е дефинирана по онова време; въпреки 
че широко разпространената вяра в нейното съществуване реално повли-
ява на международната политика – особено „новата източна политика“ на 
федерална република германия (фрг). третият термин, доктрината го-
мулка, е най-слабо представен. той никога не се превръща в политически 
или пропаганден лозунг в края на 60-те години и въпреки някои опити на-
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последък да бъде предефиниран и оттук съживен, терминът в най-добрия 
случай е а-исторически. 

настоящият доклад ще разгледа накратко етимологията на трите 
термина и ще прецени какво характеризира в исторически план същест-
вуването на доктрини с главна буква. това ще даде възможност да се 
създаде стандарт, чрез който да се оценят трите доктрини. по-нататък 
ще обсъдим специфичните дефиниции на трите доктрини и ще сравним 
техния предполагаем произход с действителността вътре във варшавския 
договор в края на 60-те години. И трите засягат, пряко или непряко, два 
взаимно свързани проблема, които са обект на дискусия вътре в Източ-
ния блок по това време – относителния суверенитет на държавите от съ-
ветския блок и въпроса за техните отношения с фрг. докато полската 
народна република, ръководена от владислав гомулка, и гдр начело с 
валтер Улбрихт решават да подчертаят своя суверенитет, водейки твърда 
външна политика спрямо фрг, именно съветският лидер леонид Брежнев 
и неговата политика на „двойна нормализация“, започнала с доктрината 
Брежнев, в крайна сметка оказват решаващото влияние по тези въпроси. 

Етимология на външнополитическите доктрини 

първо, за да се прецени дали тези разнородни „доктрини“ са съществу-
вали или не, е важно да се проучат дефиницията и етимологията на по-
добни външнополитически „доктрини“ с главна буква. според една нова 
дефиниция на термина външнополитическа „доктрина“ тя е: „публично 
деклариран програмен ангажимент, който формулира определена поли-
тическа цел и оправдава определен тип външнополитическо поведение в 
миналото или в бъдещето“1. съществува обаче една много по-специфич-
на етимология, отнасяща се до външнополитическите доктрини, носещи 
името на определена личност. техният корен е във външната политика на 
сащ, където практически всеки президент след началото на студената 
война (т.е. доктрината труман) е имал определена политическа линия, 
носеща неговото име. тази традиция, разбира се, има своите корени в 
първата подобна голяма аксиома – доктрината монро носи името на пе-
тия американски президент джеймс монро2. доктрината Брежнев, както 

1  rittershofer, Christian, Lexikon Politik, Staat, Gesellschaft: 3600 aktuelle Begriffe 
von Abberufung bis Zwölfmeilenzone, münchen: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2007.

2  Plischke, elmer, U.S. Department of State: A Reference History, Westport, CT: 
greenwood Press, 1999, p. 533.
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изглежда, попада имено в тази традиция – важна политическа декларация 
на съветския държавен глава. 

лозунгите „доктрината Улбрихт“ и „доктрината гомулка“ произли-
зат етимологично от един отделен западногермански клон на това голя-
мо дърво. доктрината Улбрихт е предполагаем източногермански диктат, 
наложен на другите държави от варшавския договор, след като румъния 
установява дипломатически отношения с Бон през януари 1967 г., и изис-
кващ от тях да не установяват дипломатически отношения с фрг, преди тя 
да признае гдр3. терминът „доктрина Улбрихт“ е творение на западно-
германската преса, която я описва като огледална реплика на западногер-
манската доктрина халщайн от 1955 г. наистина западногерманската пре-
са и западногерманските политици често използват термините „доктрина 
Улбрихт“ и „обърната доктрина халщайн“ като взаимозаменяеми4. от 
своя страна прокарващите тезата за „доктрината гомулка“ автори се оп-
итват да контрират тезата за „доктрината Улбрихт“ – те смятат, че именно 
полският комунистически лидер владислав гомулка, а не Улбрихт се оп-
итва да блокира дипломатическите отношения между социалистическите 
държави и Бон5. така че този клон на етимологическото дърво на външно-
политическите „доктрини“ започва от доктрината халщайн на Бон. 

това ни насочва към доктрината халщайн. тя пледира, че фрг ще 
разглежда като неприятелски акт и ще скъса дипломатически отношения 
с всяка страна, признала гдр. терминът „доктрина халщайн“, както и 
„доктрина Улбрихт“, е изкован от западногерманските журналисти – в 
този случай през 1958 г., след като доктрината е приложена най-напред 
срещу югославия. Целенасочено терминът включва елемент на прини-
зяване – за разлика от първообразите-доктрини, прокламирани от прези-
дентите на сащ, доктрината халщайн носи името на държавния секре-
тар във външното министерство на западна германия валтер халщайн, 
а не името на западногерманския канцлер конрад аденауер. няколко 
въпроса имплицитно подчертават иронията в този термин: как би могла 
относително не толкова важната федерална република германия да пре-

3  вж. напр.: ash, Timothy garton, In Europe’s Name: Germany and the Divided 
Continent, New York: random house, 1993, pp. 55–6; Bender, Peter, Die „Neue Ostpolitik“ 
und ihre Folgen, 3rd. rev. ed., münchen: dtv, 1995, 143–4; Staadt, Jochen, Die geheime West-
politik der SeD 1960–1970, Berlin: akademie Verlag, 1993, p. 230.

4  вж. напр.: Bahr, egon, Zu meiner Zeit, münchen: Blessing, 1996, pp. 245–6.
5  Korab, a. (псевдоним на Osadczuk, Bohdan), „unbehagen über Bonns Ostpolitik“, 

Tagesspiegel, 8 February 1967, препечатано в: Dokumente zur Deutschlandpolitik (DDP), 
V. reihe, Bd. I, pp. 486–88.



351

I I I .  м И Т о В Е  И  Р Е А Л Н о С Т И  Н А  С Т у Д Е Н А Т А  В о Й Н А

дяви подобно искане към други нации в света при положение, че не е 
суперсила като сащ, и как би могла фрг реално да я приложи6? въпреки 
това доктрината халщайн продължава да се прилага успешно дори след 
като западногерманското правителство я променя в края на 1966 г., раз-
решавайки дипломатически отношения с източноевропейските съюзници 
на фрг. според тази промяна, т.нар. теория за родилния дефект, Бон би 
могъл да установи дипломатически отношения с комунистическите съ-
юзници на гдр, защото, за разлика от другите страни по света, те нямат 
друг избор, освен да поддържат дипломатически отношения с гдр. по 
този начин Бон установява дипломатически отношения с румъния през 
1967 г. и планира да установи такива и с другите комунистически страни 
от Източна европа. Бон свързва последвалия отказ на другите страни от 
варшавския договор да последват румънския пример с предполагаемата 
„доктрина Улбрихт“, наложена от гдр с подкрепата на съветския съюз. 
както и в случая с доктрината халщайн, и тук зад термина „доктрина 
Улбрихт“ стои определена ирония – от твърдението произтича, че в мо-
мента, в който Бон започва да отстъпва от своята твърда позиция, гдр 
заема освободеното пространство, издигайки собствена твърдолинейна 
доктрина, която да попречи на фрг да нормализира отношенията си с Из-
точна европа 7. 

след като проучихме етимологията на нашите три външнополитиче-
ски „доктрини“, какво можем да кажем, че ги характеризира? най-напред, 
ако погледнем различните външнополитически доктрини на американски-
те президенти, те са публично прокламирани и ясно препредадени на ос-
таналите страни. въпреки че няма отделно голямо обявяване на доктри-
ната халщайн, политиците във фрг постоянно и публично потвърждават 
съществуването на свързаната с нея политическа линия. второ, подобни 
доктрини декларират своята видима цел и прокарват линия в пясъка, коя-
то другите държави не трябва да преминават. доктрината монро обявява 
открито, че сащ се обявяват против създаването на нови европейски 
колонии в западното полукълбо. доктрината халщайн открито заявява, 
че трети страни не трябва да установяват дипломатически отношения с 

6  gray, William glenn, Germany’s Cold War, Chapel hill: university of North 
Carolina Press, 2003, pp. 84–5. относно ироничната употреба на името на халщайн вж. 
също: Donhoff, marion gräfin, „Doktrin als Dogma“, Zeit, 5 February 1965, http://www.zeit.
de/1965/06/Doktrin-als-Dogma?page=1, посетен на 25 март 2009.

7  gray, Germany’s Cold War, pp. 200–201. относно „теорията за родилния де-
фект“ вж. също: Kosthorst, Daniel, Brentano und die deutsche Einheit, melle: Knoth, 1993, 
pp. 314–15.
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гдр. трето, държавите, прокламирали подобни „доктрини“, винаги се оп-
итват да ги наложат посредством дипломация, икономически натиск или 
военна сила и публично декларират, че го правят. това означава, че има 
ясни последици от преминаването на въпросната линия в пясъка. фрг на-
лага доктрината халщайн, като замразява дипломатическите отношения 
и реже външната помощ за държавите, признали гдр. декларациите, с 
които са прокламирани различните американски президентски „доктри-
ни“ по време и след студената война, твърде често са придружени от 
демонстрации на военната мощ на сащ, включително и чрез използване 
на военна сила. Четвърто, другите държави отчитат съществуването на 
подобни доктрини дори и само за да им се противопоставят или осъдят. в 
случая с доктрината монро (1823 г.) великобритания признава и по оп-
ределен начин сама налага доктрината на сащ, тъй като тя е в съзвучие 
с британските икономически интереси в латинска америка. в случая с 
доктрината халщайн трите западни сили – франция, великобритания и 
сащ – подкрепят политиката на фрг и помагат да се поддържа натискът 
върху други страни, за да не признаят гдр8. следователно външнополи-
тическите доктрини с главна буква, носещи имената на определени по-
литически лидери, исторически проявяват следните характеристики: (1) 
публична прокламация или, най-малкото, потвърждение за тяхното съ-
ществуване; (2) декларация за определена цел и линия в пясъка, която 
другите страни не трябва да преминават; (3) официално обявено и демон-
стрирано желание за налагане на доктрината и (4) признаване от страна 
на другите държави на съществуването на доктрината, дори само за да 
бъде тя контрирана или осъдена. 

митът за „Доктрината улбрихт“ 

след като разгледахме етимологията и характеристиките на външнополи-
тическите доктрини с главна буква, вече можем да се обърнем към всяка 
една от трите външнополитически „доктрини“, за да ги разгледаме. док-
трината Улбрихт, както тя се представя от западногерманските журнали-
сти и политици, покрива поне три от четирите исторически изисквания 
за съществуването на външнополитически доктрини с определено име. в 
няколко публични речи, след като румъния установява дипломатически 

8  относно доктрината халщайн вж.: gray, Germany’s Cold War, and Kilian, Wer-
ner, Die Hallstein-Doktrin, Berlin: Duncker & humblot, 2001, passim. 
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отношения с Бон през 1967 г., източногерманският лидер валтер Улбрихт 
и други държавни дейци на гдр официално заявяват, че дипломатически-
те отношения между източноевропейските държави и Бон ще изискват 
признаването на гдр от фрг (официално прокламиране на съществува-
нето на доктрината)9. Целта на тези изявления изглежда ясна – да се по-
лучи признаване на гдр от Бон (деклариране на определена цел). доста 
западногермански политици критикуват тази, наречена от тях „обърна-
та доктрина халщайн“ и обвиняват гдр, че блокира усилията на Бон да 
нормализира отношенията си с Източна европа (други държави призна-
ват съществуването на доктрината)10. единственият липсващ елемент е 
публична декларация от страна на гдр, в която да се използва терминът 
„доктрина Улбрихт“ – явно ненужно след прецедента с доктрината хал-
щайн, – и публичен пример за това как гдр налага оригиналната „доктри-
на“ на Улбрихт. 

основният проблем с „доктрината Улбрихт“ не е теоретичен. той 
е по-скоро проблем на историческата действителност. Исторически-
те свидетелства отричат съществуването на „доктрина Улбрихт“ вътре 
във варшавския договор през 1967 г. привържениците на „доктрината 
Улбрихт“ смятат, че тя е наложена на съюзниците на гдр по време на 
срещата на външните министри на страните от варшавския договор през 
февруари 1967 г. внимателното проучване обаче на подготовката, хода 
и резултатите от разговорите на външните министри на варшавския до-
говор през януари 1967 г. показва, че именно полският комунистически 
лидер владислав гомулка, а не Улбрихт, успешно блокира тенденцията 
вътре във варшавския договор за установяване на дипломатически отно-
шения с Бон. което е още по-важно, там са поставени редица предвари-
телни условия преди останалите страни от варшавския договор да уста-
новят дипломатически отношения с Бон: не само признаването de facto на 
гдр, но така също и признаването на съществуващите граници в европа, 
вкл. полско-германската граница по линията одер–ниса; признаването от 
Бон за невалидно на мюнхенското споразумение от самото му подпис-

9  вж. например откъсите от речта на Улбрихт в Берлин пред местни партийни 
активисти от 13 февруари 1967, както и резолюцията на държавния съвет на гдр по по-
вод срещата на външните министри на варшавския договор от 16 февруари 1967, в: DDP 
V/1: 537–56, 580–82.

10  Bahr, Zu meiner Zeit, 245–46.
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ване през 1938 г.; и отказа на Бон от достъп в каквато и да е форма до 
ядрено оръжие11.

не е мястото тук да влизаме във всички детайли от срещата на външ-
ните министри през 1967 г.; публикувал съм редица работи по тази тема 
на други места. само да обобщя накратко: през 1966 г. и Улбрихт, и го-
мулка преживяват редица разочарования в своите опити да поддържат 
твърдата линия вътре във варшавския договор по отношение на връзките 
с Бон. москва изглежда настроена за преговори с Бон за отказа от упо-
треба на сила, въпреки че фрг продължава да отказва да признае как-
то гдр, така и западната граница на полша – линията одер – ниса. в 
същия дух Букурещката декларация на варшавския договор, обявяваща 
се за свикване на конференция за европейска сигурност, оставя отворен 
въпроса дали полските или източногерманските искания за признаване 
представляват предварително условие за нормализиране на отношенията 
между Източна европа и фрг. към края на 1966 г. Бон вече е ревизи-
рал доктрината халщайн и е обявил своето желание за установяване на 
дипломатически отношения с комунистическите държави от Източна ев-
ропа без предварителни условия. на 31 януари 1967 г. Бон постига своя 
пръв обрат – румъния установява дипломатически отношения с Бон. въ-
преки че румъния не приема правните претенции на Бон да е единствен 
представител на германската нация и за германските граници от 1937 г. – 
т.е. непризнаването на линията одер – ниса и гдр, – Букурещ също не 
ги отхвърля. останалите източноевропейски съюзници, както ще заяви 
по-късно гомулка, в буквалния смисъл на думата се нареждат на опашка, 
за да установят дипломатически отношения с Бон. така полша и гдр са 
заплашени от изолация поради своите претенции за признаване12. 

което е още по-лошо за варшава и Източен Берлин, москва, из-
глежда, не е против установяването на дипломатически отношения меж-
ду останалите социалистически държави и Бон. на 17 януари 1967  г. 
заместник-външният министър на ссср владимир семьонов обсъжда 
с Улбрихт меморандума, който москва възнамерява да изпрати на оста-
налите социалистически държави. въпреки че меморандумът критикува 
остро Бон, в него за първи път се намеква, че москва би разрешила на 
отделни социалистически страни да установят дипломатически отноше-

11  Selvage, Douglas, „Poland, the gDr and the ‘ulbricht Doctrine’“. In Biskupski, 
m.B.B. (ed.), Ideology, Politics and Diplomacy in East Central Europe, rochester: university 
of rochester Press, 2003, pp. 227–41. вж. също: Selvage, Douglas, „Polska-NrD. ‘Doktryna 
ulbrichta’ w świetle dokumentów“, Rocznik polsko-niemiecki, vol. 3, 1994, pp. 77–106.

12  Ibid.
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ния с фрг. както обяснява семьонов, съветските дипломати работят с 
презумпцията, че установяването на дипломатически отношения между 
социалистическите държави и Бон ще доведе до „по-нататъшния провал 
на доктрината халщайн“. за да се случи точно това, москва ще поиска 
от другите социалистически страни да възприемат същата позиция, която 
ссср е приложил при установяването на отношения с Бон през 1955 г. – 
основно да декларира съществуването на двете германски държави, да 
наблегне върху непроменимостта на границите в европа и да декларира, 
че „юрисдикцията на фрг се прилага изключително върху собствената 
ѝ територия“. Улбрихт отхвърля този „московски модел, 1955“ – спо-
ред него подходящата формула за дипломатическите отношения следва 
да бъде Букурещката декларация, както се интерпретира в гдр. тоест 
съюзниците на гдр следва да изискват от Бон признаването на съществу-
ващите граници и на гдр13. като следствие от посещението на семьонов 
един анализ, подготвен за Улбрихт, посочва, че във всички разменени 
между Бон и москва документи през 1955 г. са се съдържали фрази, пред-
полагащи, че проблемите, отнасящи се като цяло за германия, могат да 
бъдат разрешавани без участието на гдр. в заключението на анализа се 
казва: „ако днес, през 1967 г., установяването на дипломатически отно-
шения между дадена социалистическа държава и западногерманската фе-
дерална република се прокара в такава форма и с формулировки подобни 
на предишните, това би било… сериозен провал, който ние не бихме мог-
ли да понесем“14.

Именно гомулка, а не Улбрихт или гдр, оказва успешен натиск вър-
ху москва за преоценката на нейната позиция. на 18 януари, ден след 
срещата на семьонов с Улбрихт, Брежнев се среща с гомулка в Източна 
полша. Би било твърде трудно, заявява той на полския лидер, да се каже 
на останалите социалистически държави да не установяват дипломати-
чески отношения с Бон, след като москва вече е направила това. след 
това Брежнев поставя въпроса за московския меморандум, излъгвайки 
за отношението на Улбрихт към него. „ние се консултирахме с другаря 
Улбрихт относно това писмо, казва Брежнев. той напълно е съгласен с 

13  „Vermerk über die unterredung zwischen genossen Walter ulbricht und genos-
sen W.S. Semjonow, Stellvertreter des ministers für auswärtige angelegenheiten der udSSr 
(17.1.67)“, n.d., Stiftung archiv der Parteien und massenorganisationen der ehemaligen DDr 
im Bundesarchiv (SaPmO Ba), J IV 2/201–1094.

14  gerhard Kegel, ZK SeD, to ulbricht, „‘moskauer modell 1955’ bei evt. aufnah-
me diplomatischer Beziehungen zwischen der SSr und Westdeutschland“, 18 January 1967, 
 SaPmO Ba, J IV 2/202–79.
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позицията, която се съдържа в него, 100%. той каза това на семьонов… 
скоро нашите посланици ще започнат да работят. ние не искаме да запо-
чнем това действие обаче, преди да сме обсъдили въпроса с вас“. както 
се оказва по време на срещата, съветските лидери всъщност вече са раз-
пространили меморандума сред другите социалистически държави, само 
полша не е получила копие от него15.

след като съветското ръководство прочита гласно меморандума, 
гомулка започва горчива тирада срещу разединението във варшавския 
договор и провала на москва да му се противопостави. той намеква, че 
Брежнев е на път да стори онова, за което съветският лидер никита с. 
хрушчов е обвинявал Берия през 1953 г. – че се опитва да продаде гдр. 
„варшавският договор…, предупреждава гомулка, се разпада“. гомулка 
повтаря трите основни условия на полша за дипломатически отношения с 
фрг: признаването от Бон на съществуващите европейски граници, при-
знаването на гдр de facto и отказа от достъп до ядрено оръжие в каквато 
и да е форма. към края на заседанието, под натиска на гомулка, Брежнев 
се съгласява да свика среща на външните министри от варшавския дого-
вор, където да се обсъди обща позиция за дипломатическите отношения с 
Бон16. преди обявената дата на срещата румъния установява дипломати-
чески отношения с Бон на 31 януари 1967 г. на тази среща, която накрая 
се провежда във варшава между 6 и 8 февруари, гомулка, подкрепен от 
гдр и ссср, успява да прокара своите три главни предварителни условия 
за дипломатически отношения с фрг, както и искането Бон да признае не-
валидността на мюнхенското споразумение от самото му начало17.

гдр наистина предприема своя собствена, едностранна инициатива, 
преди румъния да установи дипломатически отношения с Бон. на 25 яну-
ари, ден след като москва обявява за срещата на външните министри, 
Източен Берлин изпраща меморандум до другите държави от варшавски 
договор, изискващ от тях да не установяват отношения с Бон преди сре-
щата. гдр очевидно приема, че нейните съюзници няма да обърнат вни-
мание на тази молба, затова иска от тях да предприемат три стъпки, ако 

15  „Protokół ze spotkania przywódców Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej i Ko-
munistycznej Partii Związku radzieckiego /18 stycznia 1967 roku – Łańsk/“, n.d., archiwum 
akt Nowych (aaN), KC PZPr, sygn. 2642, p. 11. стенограмата от срещата на гомулка със 
съветското ръковоствое препечатана също в: Paczkowski, andrzej (ed.), Tajne dokumenty 
Biura Politycznego: PRL–ZSSR 1956–1970, london: „aneks“, 1998, pp. 442–61.

16  Ibid.
17  Selvage, „Poland, the gDr, and the ‘ulbricht Doctrine’“ and Selvage, „Polska–

NrD“.
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решат да разменят посланици с Бон: да информират съюзниците от вто-
рата световна война, че установяването на отношенията ще допринесе за 
едновременната нормализация на отношенията с и между двете герман-
ски държави; по време на преговорите с фрг да препотвърдят своята под-
крепа за исканията към Бон, съдържащи се в Букурещката декларация; да 
уведомят неутралните и несоциалистическите страни, че признават съ-
ществуването на две германски държави18. въпреки че исканията на гдр 
отиват отвъд „московския модел от 1955  г.“ и се опитват да подронят 
устоите на доктрината халщайн, те имплицитно не блокират установя-
ването на дипломатически отношения с Бон, каквото е намерението на 
гомулка. нещо повече, те оставят отворена възможността съюзниците на 
гдр да установят отношения с Бон, да направят всички изискуеми от тях 
декларации, а след това Бон просто да отговори, прокламирайки точно об-
ратното. друг важен елемент е този, че меморандумът на гдр акцентира 
изключително върху подронването на доктрината халщайн и подпомага-
не признаването на гдр; той въобще не споменава необходимостта Бон 
да признае съществуващите граници или да се откаже от достъп до ядрено 
оръжие. вероятно точно този меморандум би ни помогнал да разберем 
произхода на мита за „доктрината Улбрихт“19. на срещата на външни-
те министри във варшава съветският външен министър андрей громико 
„предлага“ гдр да оттегли своя меморандум и източногерманският вън-
шен министър ото винцер се съгласява на това предложение20. Успехът 
на гомулка да получи съветската подкрепа за своите три предварителни 
условия и задължението на другите страни от варшавския договор да се 
откажат от дипломатически отношения с Бон изненадва приятно Улбрихт 
и източногерманското ръководство. Улбрихт ще каже по-късно на Бреж-

18  Protokoll Nr. 3/67 der Sitzung des Politbüros des Zentralkomitees am 24. Januar 
1967, SaPmO Ba, J IV 2/2–1.095, pp. 1–7; and attachment, „erwägungen des ministeri-
ums für auswärtige angelegenheiten der DDr zur Frage der diplomatischer Beziehungen 
sozialistischer Staaten mit der westdeutschen Bundesrepublik“, 24 January 1967, in ibid., 
pp. 77–80. крайната версия на меморандума вж. „Denkschrift“ dated January 25, 1967, in 
SaPmO Ba, J IV 2/202–79. последвалата реч на външния министър на гдр ото вин-
цер потвърждава, че документът е бил разпространен предварително сред съюзниците, 
вж.: „rede des ministers für auswärtige angelegenheiten der DDr, genossen Otto Winzer“, 
p. 15, in Stenographische Niederschrift der Konferenz der außenminister der Warschauer 
Vertragsstaaten in Warschau, 8–10 February 1967, SaPmO Ba, J IV 2/202–260.

19  един историк е дори толкова краен, че твърди, че меморандумът е писмената 
версия на „доктрината Улбрихт“ Staadt, Geheime Westpolitik, p. 230.

20  memorandum, Stellv. abteilungsleiter, abt. Internationale Verbindungen,  7  Feb ruary 
1967, SaPmO Ba, J IV 2/201–1129.
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нев, че споразумението на външните министри е било „толкова прекрас-
но, че ние се съмнявахме дали ще бъде толкова лесно да се прокара“21.

Доктрината Гомулка? мит и реалност 

като се има предвид решаващата роля на гомулка за свикването, хода и 
резултата от срещата на външните министри на варшавския договор през 
февруари 1967 г., няма ли да бъде по-подходящо да говорим за „доктрина 
гомулка“ вместо за „доктрина Улбрихт“? такова е мнението на Богдан 
осатчук, пишещ под псевдонима александър кораб, изказано в статия 
на страниците на западноберлинския всекидневник Дер Тагесшпигел от 8 
февруари 1967 г. осатчук пише: „полската дипломация се интересува от 
пълно проучване на всички аспекти, произтичащи от източната политика 
на Бон, което пролича на варшавската конференция на външните минист-
ри. първоначално полша постави предварителни условия, които сигурно 
щяха да блокират „отварянето на Изток“ на федералната република. тази 
програма от три точки – признаване на границите, отказ от какъвто и да 
е тип участие на фрг по въпросите на ядрените оръжия и признаване на 
панков [гдр] – бяха предназначени, за да предупредят останалите съю-
зници срещу прибързани решения относно Бон“. въпреки че дефиници-
ята, която осатчук дава на „доктрината гомулка“, не претендира, че тя 
оставя отпечатък върху резултата от конференцията във варшава, той 
наистина подчертава, че тя се появява като отклик на движението на съю-
зниците на варшава към дипломатически отношения с Бон. резултатът от 
оригиналните искания на гомулка, намеква той, ще бъде решен на среща-
та на външните министри във варшава. основавайки се на дефиницията 
на осатчук и на вече документираните резултати от варшавската среща, 
той несъмнено би ги разглеждал като победа за „доктрината гомулка“22. 

следователно трябва ли ние да използваме днес термина „доктрина 
гомулка“ вместо „доктрина Улбрихт“, когато пишем историята на вар-
шавския договор през 60-те години? 

въпреки съществуващата по-широка фактологична база за предпо-
лагаемата „доктрина гомулка“, няколко фактора пледират срещу използ-
ването на този термин. първо, трите искания, издигнати от гомулка на 

21  „Stenografische Niederschrift der Verhandlungen der Delegationen des ZK der 
SeD und des ZK der KPdSu am 22. märz 1967 in moskau“, n.d., SaPmO-Ba, IV 2/201–
745, p. 41.

22  Korab, op. cit., p. 486.
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варшавската среща, представляват дългогодишни искания във външната 
политика на съветския съюз и варшавския договор. гомулка не е техният 
автор. И трите искания са включени в предложения от никита с. хруш-
чов мирен договор за двете германски държави по време на Берлинската 
криза от 1958–1961 г. въпреки че гомулка лоялно подкрепя гамбита на 
хрушчов по време на Берлинската криза, полската дипломация в редица 
моменти се опитва да се фокусира върху две ключови искания в рамките 
на въпросната тройка: признаването от Бон на западната граница на пол-
ша по линията одер–ниса и отказа на Бон от достъп до ядрени оръжия 
(чрез плана рапацки)23. едва през 1964 г., след като хрушчов демонстри-
ра желание за компромис с фрг или сащ по ядрените въпроси, гомулка 
и неговият външен министър адам рапацки се опитват да се вклинят в 
създадения вакуум и да върнат съветския съюз и варшавския договор 
в рамките на старата праволинейна политика с трите традиционни твър-
долинейни искания24. второ, терминът сам по себе си е а-исторически. 
авторът не е намерил никакви свидетелства, че някой друг западен жур-
налист или анализатор освен осатчук е използвал въпросния термин по 
онова време. въпреки че полската пропаганда провъзгласява с фанфари 
прокламираната победа на гомулка на срещата на външните министри 
сред партийния си актив, тя говори за „решенията на варшавската сре-
ща на външните министри“25. по-късно съветските и полските дипломати 
ще цитират исканията, одобрени на срещата, като „пакета от варшава“26. 
тоест за разлика от термина „доктрина гомулка“, съществуват реални 
исторически свидетелства, които биха предпоставили използването на 
термина „пакета от варшава“. 

в по-ново време полската историчка ванда яржабек се опитва да 
съживи термина „доктрина гомулка“, като го предефинира в по-общи 
рамки, отколкото осатчук. според нея „той включва идеята, че варшава 
има правото да преследва свои собствени цели и, особено по отношение 
на германския въпрос, да представя собствената си гледна точка, ако е 

23  Selvage, Douglas, „Poland, the german Democratic republic, and the german 
Question, 1955–1967“, Ph.D. Dissertation, Yale university, 1998, pp. 76–119.

24  Selvage, Douglas, „The Warsaw Pact and Nuclear Nonproliferation, 1963–1965“, 
Cold War International History Project Working Paper 32 (2001), pp. 43–5.

25  вж. напр. лекцията на д-р Йержи сулек, „Polityka NrF wobec państw socja-
listycznych, 27 October 1967“, in aaN, KC PZPr, Wydział Propagandy i agitacji, Sektor 
Szkolenia Ideologicznego, 237/VIII–817, pp. 165-203.

26  вж. напр. меморандума на полския посланик в ссср ян пташински, „radzieckie 
opinie o polityce zagranicznej Prl w sprawie niemieckiej“, 4 January 1970, aaN, KC PZPr, 
p. 123, t.75, pp. 9–21.
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необходимо, дори тя да противоречи на тази на ссср“. тази много по-
обща „доктрина гомулка“, според нея, съществува от 1956 г.27 аз опреде-
лено бих се съгласил с нейната теза, че полската народна република при 
гомулка следва своите собствени, независими интереси по отношение на 
германския въпрос и, когато е необходимо, отстоява тези интереси срещу 
волята на съветския съюз. всъщност аз самият съм развил този аргумент 
преди няколко години в моята докторска дисертация28. онова, с което не 
съм съгласен, е използването на термина „доктрина гомулка“. първо, 
„доктрината гомулка“, както я представя яржабек, не следва традицион-
ните критерии за външнополитически доктрини с главна буква, носещи 
съответното име. нейната „доктрина гомулка“ не прокарва ясната линия 
в пясъка, която другите държави не трябва да преминат. за разлика от 
осатчук, нейната „доктрина гомулка“ оставя неизяснен въпроса какви 
точно действия гомулка или полската народна република биха разгле-
дали като враждебни. второ и по-важно, терминът „доктрина гомулка“, 
както е отбелязано по-горе, е а-историчен. нито гомулка, нито полската 
народна република са я прокламирали или пък са потвърдили нейното съ-
ществуване, а останалите страни от варшавския договор също не говорят 
за подобно съществуване29. те обаче говорят за „пакета от варшава“ или, 
по-общо, „решенията на варшавската среща на външните министри“30. 
тъй като днес ние притежаваме богати извори от полските и източноев-
ропейските архиви за комунистическия период и след като това богатство 
на нови материали не споменава никъде за „доктрината гомулка“, защо 
следва да прокламираме днес нейното съществуване? няма нужда да се 
връщаме към една някогашна догадка на съветологията, когато днес има-
ме налице толкова много архивни източници. 

Двойната нормализация и Доктрината Брежнев 

друг елемент, който очевидно липсва в тезата за доктрините Улбрихт и 
гомулка, е ясното отчитане на ролята на съветския съюз. в крайна смет-
ка именно москва свиква срещата на външните министри във варшава 
през февруари 1967 г. и именно силната подкрепа на съветския външен 

27  Jarząbek, Wanda, „’ulbricht-Doktrin’ oder ‘gomułka-Doktrin’?“ Zeitschrift für hi-
storische Ostmitteleuropa-Forschung vol. 55, no. 1, 2006, p. 112.

28  Selvage, „Poland, the gDr, and the german Question“.
29  яржабек признава този факт; вж. op cit., p. 112.
30  вж. по-горе бел. 24.
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министър андрей громико се оказва решаваща за прокарването на пред-
ложените от гомулка предварителни условия за дипломатическите отно-
шения с Бон31. на практика съветската страна се оказва ангажирана в по-
казване на мускули сама за себе си: преди срещата Брежнев и андропов 
правят „приятелско посещение“ в прага, по време на което задължават 
чешките ръководители да се върнат към твърдата линия по отношение на 
фрг, като по време на самата среща във варшава москва оказва силен 
натиск върху Будапеща, за да накара Унгария да се съгласи с „пакета от 
варшава“32. те принуждават и източногерманците да оттеглят своя ед-
ностранен меморандум до останалите държави от варшавския договор33. 
очевидно, като се отчете предишната липса на заинтересованост от стра-
на на москва относно установяването на дипломатически отношения на 
нейните съюзници с Бон, подобна промяна в курса рефлектира в една 
друга загриженост: запазването на фасадата на единството вътре във 
варшавския договор на фона на китайско-съветския разкол34. след като 
румъния, която успешно балансира по онова време между москва и пе-
кин, установява дипломатически отношения с Бон, москва получава въз-
можност да възстанови вътрешноблоковата дисциплина, заставайки зад 
една антизападногерманска линия при минимално недоволство от страна 
на другите съюзници. действията на Улбрихт и особено на гомулка на-
мекват, че ако москва не се държи по този начин, гдр или – по-вероят-
но – полша ще заяви публично своето недоволство. същият фактор, кой-

31  след като гомулка произнася своята реч пред външните министри по време на 
варшавската среща през февруари 1967 г. и след представянето на пакета с предварител-
ните условия за установяването на дипломатически отношения с Бон, громико декларира 
от името на съветското политбюро, че те представляват и съветската позиция. St. Trep-
czyński, „Protokół ze spotkania I sekretarza KC PZPr Władysława gomułki z uczestnikami 
narady ministrów Spraw Zagranicznych państw-członków układu Warszawskiego /Warsza-
wa, 9 lutego 1967 r./“, n.d., in aaN, KC PZPr, p. 129, t. 103.

32  относно „приятелската визита“ вж.: hegen, State Secretary and First Deputy 
to the minister of Foreign affairs, to ulbricht, honecker and axen, 10 February 1967, in 
SaPmO Ba, Nl 182/1232. относно натиска на москва върху Унгария вж. разказа на ун-
гарския ръководител янош кадар: „Protokół z nieoficjalnej wizyty tow. W.gomułki i tow. 
J. Cyrankiewicza na Węgrzech /Budapeszt 8–9 marca 1967 r./“, n.d, aaN, KC PZPr, sygn. 
2600, pp. 245–47.

33  memorandum, Stellv. abteilungsleiter, abt. Internationale Verbindungen, 7 Febru-
ary 1967, SaPmO Ba, J IV 2/201–1129.

34  Selvage, Douglas, „The Warsaw Pact and the european Security Conference, 1964–
1969“. In Wenger, andreas; mastny, Vojtech; and Nuenlist, Christian (eds.), Origins of the 
European Security System: The Helsinki Process Revisited, 1965–75 (london and New York: 
routledge, 2008), p. 88.
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то води москва до идеята да позволи установяването на дипломатически 
отношения на нейните съюзници с Бон преди 31 януари 1967 г., я кара да 
се противопостави на подобни отношения след тази дата: желанието да се 
запази външната представа за единство. 

случилото се след варшавската среща демонстрира, че нейният 
резултат представлява компромис между интересите на гдр, фокусира-
ни върху признаването на гдр, на варшава, която търси обща позиция 
зад трите предварителни условия като средство, което да осигури, освен 
всичко друго, че признаването на линията одер – ниса ще остане в днев-
ния ред на варшавския договор, и на москва, която се опитва да запа-
зи външната фасада на единството. след срещата публичните изяви на 
източногерманските лидери се фокусират върху техните искания Бон да 
признае гдр и дори предпоставят, че това е главното предварително ус-
ловие за дипломатическото отношение между социалистическите държа-
ви и Бон35. това допринася за западногерманската представа за наличието 
на „доктрина Улбрихт“ и отразява целта на гдр да задължи фрг да за-
почне преговори с гдр преди ссср или другите държави от варшавския 
договор. подобни преговори биха означавали, че Бон de facto признава 
гдр. когато обаче гдр предлага на Бон договор за нормализация на от-
ношенията, варшава, подкрепена от съветския съюз, задължава гдр да 
включи всичките искания от „пакета от варшава“ в своето предложение, 
което Бон ще отхвърли36. 

което е още по-важно, москва интерпретира резултатите от вар-
шавската среща на външните министри твърде буквално, т.е. че среща-
та налага предварителни условия само за дипломатическите отношения 
между нейните съюзници и Бон; че не лишава москва от възможността 
да продължи собствения си текущ диалог с Бон относно отказа от упо-
треба на сила, въпреки намесата и съпротивата на гомулка и Улбрихт. за 
огорчение на варшава и Източен Берлин, москва демонстрира желание в 
различни моменти за компромис с Бон по въпроси на формалното призна-
ване на границите и гдр37. още по-важно, москва интерпретира резул-
татите от варшавската среща на външните министри като предоставяне 
на ссср на „пълномощно“ за преговори с Бон от името на всичките ѝ 
съюзници и относно всички техни искания38. съветското ръководство не 

35  вж. по-горе бел. 7.
36  Selvage, „Warsaw Pact and european Security Conference“, p. 91.
37  Ibid., p. 89.
38  вж. коментара на громико в: Oskar Fischer, „Vermerk über ein gespräch des mi-

nisters für auswärtige angelegenheiten der DDr, Otto Winzer, mit dem auβenminister der 
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желае да прекъсне контактите си със западногерманския външен минис-
тър вили Бранд относно отказа от употреба на сила дори в навечерието 
на инвазията на варшавския договор в Чехословакия през 1968 г. това е 
време, когато полша и гдр вече атакуват публично прага за контактите 
ѝ с фрг, за да оправдаят външната намеса. прага, както изглежда, е в на-
вечерието на установяване на дипломатически отношения с Бон, преди да 
е изпълнила всички условия от „пакета от варшава“. когато съветският 
съюз най-накрая се присъединява към този антизападногермански хор, 
за да оправдае интервенцията от август 1968 г., и гомулка, и Улбрихт се 
надяват, че москва ще прекрати всякакви по-нататъшни преговори с Бон 
и ще върне целия варшавски договор към твърдата линия спрямо фрг. 
вместо това, както посочва тимоти гартон аш, москва следва политика 
на „нормализация“ и нормализация – т.е. задължава Чехословакия и дру-
гите режими в Източна и Централна европа да се върнат към ортодоксал-
ната комунистическа линия дори в момент, когато самата тя нормализира 
отношенията си със запада, вкл. и с фрг. двете линии в никакъв случай 
не си противоречат. москва би си помогнала за утвърждаването на своята 
хегемония в Източна европа („нормализация“), като сключи споразуме-
ния от името на своите съюзници с фрг (нормализация), което следова-
телно би представлявало признаване на сферата на влияние на москва39. 
подобен подход е проличал още по-рано в преговорите на москва с Бон 
по въпросите на отказа от използване на сила. 

това ни води следователно до доктрината Брежнев. според марк 
креймър доктрината Брежнев прокламира, че „първо, всяко отклоне-
ние от ортодоксалния комунизъм в дадена източноевропейска държава 
заплашва сигурността на целия съветски блок, и, второ, че съветският 
съюз има не само правото, но дори „задължението“ да предприеме всич-
ки необходими мерки, вкл. употребата на сила, за да се противопостави 
на тази заплаха“40. тази доктрина намира израз в една статия на теоре-
тика сергей ковальов във в. правда от септември 1968  г., а след това 
и в реч на самия Брежнев на партийния конгрес в полша през ноември 

udSSr, andrej gromyko, am 1.9.1969 in moskau“, 3 September 1969, SaPmO Ba, J IV 
2/201–1103.

39  Selvage, „Warsaw Pact and european Security Conference“, pp. 92–4; ash, In Eu-
rope’s Name, pp. 16, 280.

40  Kramer, mark, „Die Sowjetunion, der Warschauer Pakt und blockinternen Krisen 
während der Brežnev-Ära“. In Diedrich, Torsten, et al. (eds.), Der Warschauer Pakt, Berlin: 
Ch. links Verlag, 2009, p. 273.
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1968 г.41 навлизането на войските в Чехословакия демонстрира желани-
ето на москва да използва сила за налагането на доктрината. въпреки 
че доктрината Брежнев не е свързана директно с политиката на съвет-
ския блок към западна германия, тя реално потвърждава хегемонията на 
москва и ограничения суверенитет на източноевропейските държави в 
техните вътрешни работи. по подобен начин, чрез преговори със западна 
германия видимо от името на всички нейни съюзници, москва търси да 
препотвърди собствената си хегемония и ограничения суверенитет на со-
циалистическите държави в техните външни дела42. процесът на „двойна 
нормализация“, както Улбрихт и гомулка ще научат скоро, се прилага не 
само спрямо Чехословакия, но също и спрямо техните по-ортодоксални 
комунистически режими. по ирония, съветското ръководство се възполз-
ва от вярата на западногерманците в съществуването на „доктрина Ул-
брихт“, за да осигури сключването на договор между Бон и москва, пре-
ди гдр да го направи, и по този начин да извлече максимални отстъпки от 
западна германия43. с московския договор от 1970 г. Бон признава пред 
москва ненакърнимостта на съществуващите граници в европа, вкл. и 
линията одер–ниса, както и германо-германската граница, споменавайки 
ги изрично. фактът, че Бон прави това най-напред в договор с москва, 
вместо с полша или гдр, потвърждава – поне от гледната точна на фрг – 
правото на москва да говори от тяхно име44. хегемонията на москва и 

41  Ouimet, matthew J., The Rise and Fall of the Brezhnev Doctrine in Soviet Foreign 
Policy, Chapel hill and london: university of North Carolina Press, 2003, pp. 66–7.

42  Bahr, Zu meiner Zeit, p. 277; telegram, allardt to Foreign Office, 27 may 1970, Ak-
ten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland (AAPD) 1970/II: 876–7; Bahr’s 
conversation with gromyko, 3 February 1970, AAPD 1970/1: 148–49.

43  мери сарот пише за „двойната игра“ на Брежнев в преговорите с Бон, при кои-
то той принуждава Улбрихт да иска пълно международноправно признаване на гдр от 
Бон. така съветските ръководители, намеквайки, че са съгласни на признаване de facto, 
търсят възможности за получаване на други отстъпки. вж. Sarotte, mary, Dealing with 
the Devil, Chapel hill: university of North Carolina Press, 2001, p. 34. съветските лиде-
ри разчитат в тази игра на вярата на Бон във валидността на „доктрината Улбрихт“. 
така например громико казва на Бар: „вие знаете какво заяви Улбрихт [т.е. признаване 
de jure]. ако се съгласи да изчака, това е негово решение“. Бар докладва за тази съветска 
„отстъпка“ пред Бон. громико, според него, „вярва, че ние абсолютно няма да повдигнем 
въпроса [за обединението] вътре в договора. ссср отказва да потвърди нашата позиция, 
но в същото време не изисква от нас да потвърдим позицията на гдр, която, както е до-
бре известно, включва пълното международноправно признаване“. вж. документите от 
разговорите на Бар с громико, 30 януари и 13 февруари 1970, in aaPD 1970/II: 117, 149.

44  вж. напр. коментара на Бар за разговора с громико от 21 март 1970, AAPD 
1970/I: 497.
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ограниченият суверенитет на съюзниците ѝ се потвърждават също и в 
непубликуваната „декларация за намеренията“, в която Бон потвържда-
ва, че последвалите договори, които ще сключи чрез преговори с другите 
източноевропейски страни, представляват едно цяло с московския дого-
вор45. Упоритият гомулка наистина успява да прокара собствен договор 
на полша с фрг въпреки първоначалната съпротива на москва. вар-
шавският договор от 1970  г. дава самостоятелни двустранни гаранции, 
че Бон признава de facto линията одер–ниса, и така донякъде спомага 
за ограничаване на публичното оскърбление на суверенитета на полски-
те комунисти, предизвикано от московския договор. гдр от своя страна 
ще трябва да чака до 1972 г., когато Бон de facto ще признае гдр като 
отделна държава на германската нация в т.нар. основен договор. тогава 
обаче и Улбрихт, и гомулка вече ще са слезли от власт с благословията на 
Брежнев. те са вече заместени с видимо по-раболепните комунистически 
лидери ерих хонекер и едвард герек. 

препотвърждаването на хегемонията на москва чрез процеса на 
„двойна нормализация“, ознаменуван от доктрината Брежнев, продъл-
жава. Улбрихт и гомулка са паднали от власт, но доктрината Брежнев 
остава. 

Превод от английски Костадин Грозев

45  английски превод на декларацията за намеренията може да бъде открит в: u.S. 
National archives and record administration, record group 59, general records of the De-
partment of State, Bureau of european and Canadian affairs, Office of Central european 
affairs, Berlin Desk, Political Subject Files, 1970–1972, Box 1, german-Soviet Treaty and 
accompanying Documents.
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Военни игри и тайни операции: 
митовете на Варшавския договор

йорДан Баев

дейността на институциите за сигурност и отбрана в Източна европа 
е сред най-строго охраняваните тайни в годините на студената война. 
достъпът до тази сфера е напълно закрит, а дори конституционно гаран-
тираният политически контрол е ограничен до едноличната воля на пар-
тийните лидери. тази вътрешнополитическа ситуация създава условия за 
налагане на паралелна митологична действителност при съществуващия 
двуполюсен конфронтационен модел.

на базата на новоразкрити документални данни от български и из-
точноевропейски архиви в предлаганата публикация ще бъдат разкрити 
някои от характерните митологични представи за „главния противник“ 
от годините на студената война. в продължение на десетилетия във во-
енните доктрини и на двата блока господстват концепциите за водене на 
ракетноядрена война, независимо от оценките за неизбежните масови по-
ражения. тези концепции залягат в сценарните замисли на провежданите 
военни игри и учения и при осъществяване на координирани тайни опера-
ции на специалните служби. особено внимание ще бъде отделено на пси-
хологически и дезинформационни мероприятия като известната операция 
ВРЯН от времето на последната конфронтационна вълна в началото на 
80-те години на хх век.

в рамките на паралелния исторически проект за нато и варшавския 
пакт (със седалище Цюрих) през последното десетилетие публикувахме 
няколко сензационни  – най-вече със своите ужасяващи сценарии  – во-
енни планове на страните от организацията на варшавския договор1. 
те напълно потвърждават мисълта на раймон арон от 1957 г. за „рав-
новесието на ядрения ужас“ и до голяма степен кореспондират с извест-

1  mastny, Vojtech and malcolm Byrne /eds./: A Cardboard Castle? An Inside His-
tory of the Warsaw Pact, 1955–1991, (Budapest-New York: Ceu Press, 2005). оригиналните 
документи, цитирани в настоящия текст, са публикувани на интернет страницата на про-
екта: www.php.isn.ethz.ch .
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ния акроним maD: Взаимно осигурено унищожение (mutual assured 
Destruction). на няколко последователни международни конференции бе 
направен сравнителен исторически анализ на военните планове на двата 
водещи военнополитически блока в годините на студената война и тех-
ните взаимни представи за реални или имагинерни заплахи от страна на 
„главния противник“2.

преди да разгледаме някои неизвестни до днес детайли от плани-
рането на военни учения в България, ще е полезно да припомним какви 
схващания са преобладаващи в рамките на колективната отбрана на дър-
жавите от варшавския договор. характерен пример представляват две 
изказвания на министъра на въоръжените сили на ссср маршал радион 
малиновски по време на секретни съвещания с висши военни от източ-
ноевропейските армии. една от дилемите е как така ще се действа след 
внезапен унищожителен ядрен удар на противника. на годишното съве-
щание с министрите на отбраната и началниците на генералните щабове 
на източноевропейските армии през октомври 1960 г. в москва маршал 
р. малиновски и главнокомандващият обединените въоръжени сили на 
варшавския договор маршал а. гречко „мъдро“ съветват да има готов-
ност за „предугаждане“ настъпателните планове на нато и възможност 
за нанасяне на „изпреварващ“ удар. според маршал гречко „ракетнояд-
реното оръжие ще се използва не само на фронтовете за решаване на опе-
ративно-тактически задачи, но и на цялата територия на двата лагера“3. 

през май 1961 г. по време на разбор за резултатите от проведено съв-
местно съветско-източногерманско военно учение маршал малиновски 
отново подчертава: 

главната задача за поражение на врага е чрез нанасяне на ядрени 
удари. сухопътните войски трябва да се възползват в началния период на 
войната от резултатите на стратегическите ядрени удари. според оценки-
те времето, необходимо за намаляване равнището на радиация, може да се 
измери в дни и дори часове. нашите войски могат да навлязат в поразени-
те зони не по-рано от пет-шест часа след ядрения удар. Има вариант да се 
навлезе в поразената зона и по-рано с използване на танкови и бронирани 
части, които притежават антирадиационна защита. 

2  mastny, Vojtech and Sven holstmark /eds./: War Plans and Alliances in the Cold 
War: Threat Perceptions in the East and West, (london: routledge, 2006); mary ann heiss 
and Victor Papacosma /eds./: NATO and the Warsaw Pact. Intrabloc Conflicts, (Kent, Oh: 
Kent State university Press, 2008).

3  държавен военноисторически архив (двИа), велико търново, ф. 1, оп. 2, 
а.е. 75, л. 155–185.
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в различни вариации тази много хлъзгава и неясно очертана теза се 
запазва в следващите три десетилетия. в указанията за ученията „есен-
88“ през октомври 1988 г. например се говори за организиране на „скрита 
подготовка и осъществяване на внезапен удар“.

първото голямо коалиционно учение на страните от варшавския до-
говор с кодово название „Буря“ се провежда през октомври 1963  г. на 
териториите на гдр, полша и Чехословакия. в речта си при разбора на 
учението източногерманският министър на отбраната ген. хайнц хофман 
интерпретира „изпреварващия контраудар“ на войските на варшавския 
пакт срещу нато като отговор на подготвяна от главното командване на 
северноатлантическия съюз настъпателна операция, разкрита от източ-
ноевропейските военноразузнавателни служби. Изказването на хофман 
е в унисон с възгледите, изразени от маршал малиновски през октомври 
1960 г., което означава, че кубинската ракетна криза от края на 1962 г. 
не се е отразила съществено на водещите военностратегически концеп-
ции във варшавския договор. сценарият за провеждане на учение „Буря“ 
предвижда нанасяне на масирани ядрени удари по целия централноевро-
пейски фронт от Балтика до границите на австрия. съгласно замисъла 
на учението, на втория ден след ядрените удари съветските и източногер-
манските войски достигат на 80–100 км в територията на фрг по посока 
рур, франкфурт и мюнхен. същевременно полските войски овладяват 
хамбург, а на третия ден достигат границата с дания. на деветия-десетия 
ден от началото на бойните действия се прогнозира достигане до р. сена 
и окупация на париж.

паралелно с учение „Буря“ през април 1963 г. в полша е организира-
но командно-щабно учение „мазовше“ за отразяване на масиран вражески 
ядрен удар. направена е оценка, че в резултат от ядрената атака на нато 
ще бъде заразена до 70 % от територията на полша с около половин ми-
лион жертви сред цивилното население и още около един милион ранени и 
пострадали граждани. съответно сценарият на учението предвижда в от-
говор изстрелване на 276 ядрени заряда, от които 86 срещу територията на 
сащ, а останалите 190 – срещу фрг, дания, холандия и великобритания. 

подобно на „Буря“ известният чехословашки военен план от октом-
ври 1964 г. предвижда след внезапни масирани ядрени удари от нато 
незабавно придвижване на войските на варшавския договор по направ-
ление нюрнберг–щутгарт, с разстановка на втория ден да се стигне до 
пасау, на четвъртия ден – страсбург, на осмия ден – лион и на десетия 
ден – образно казано – да си пият кафето в париж. всичко това след ма-
сирани ядрени удари! 
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Унгарската военна игра от май 1965  г. „реалистично“ предвижда 
първи ядрен удар от „западните“ с 30 ядрени бомби, четири от които с по 
1000 кт, като на третата минута е разрушена Будапеща, а на четвъртата 
минута – дебрецен и мишколц. ответните ядрени удари от „Източните“ 
водят до пълно разрушение на виена, мюнхен, верона, виченца и 70 % 
разрушение на линц и клагенфурт. полската оперативна директива 02 от 
31 май 1967 г. (операция „лято-67“) пък предвижда, след като против-
никът овладее територията на гдр, да бъдат нанесени ответни 57 ядрени 
удара с общо 3200 кт срещу хановер, ротердам, Брюксел, копенхаген, 
редица пристанища, летища и стратегически обекти.

ядрени удари се предвиждат и по време на ученията на варшавския 
договор през 70-те и 80-те години, въпреки че в началото на бойните 
действия обикновено се очаква използване само на конвенционални оръ-
жия. в сценарните варианти за многостранното тактическо учение „съюз-
83“, което се провежда от юни до август 1983 г., се описва употреба от 
„западните“ само в първите два дни след началото на бойните действия 
на шест масирани ядрени удара с общо 5000 ядрени заряди с поразяване 
на територия от 600 до 1000 км навътре в страните от варшавския пакт. 
сценарият за командно-щабно учение „гранит-86“ предвижда използва-
не при първите атаки от армиите на нато на тактически въздушни уда-
ри от стратегически бомбардировачи и ракети „пършинг-2“, след което 
„западните“ осигуряват контрол над Братислава, вроцлав и познан, а по-
късно достигат и границата със съветския съюз. съгласно направените 
изчисления „Източните“ се очаква да понесат големи човешки загуби след 
ядрените удари в първите три дни на войната между двата военни блока.

обобщеният анализ на българските военни сценарии и доктринално-
нормативни документи показва, че обикновено в стратегическите, опе-
ративно-тактическите и командно-щабните учения разделението е между 
„северни“ и „южни“ или „червени“ и „сини“. винаги, разбира се, първото 
нападение е от противника, а сразяващият контраудар от „нашите“. така 
е впрочем и в ученията на нато на териториите на турция и гърция4. 

някои особено анекдотични примери от военни учения привежда в 
спомените си „невъзможни истини“ ген. славчо трънски. след като по 
сценарий силите на нато са навлезли на 80–100 км на българска тери-
тория, те неочаквано са обкръжени с удар от три неизвестно как появили 
се толкова бързо отвъд р. дунав съветски дивизии. както коментира ген. 

4  Баев, Йордан: Български разузнавателни анализи за военноморската мощ на 
нато в Източното средиземноморие 1955–1975, Годишник на Военноморския музей, 
Варна, 2001, т. 1.
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трънски, това става „като намесата на божествените сили в древногръц-
ките трагедии“. втори случай: след нанасяне на въздушен удар от против-
ника със 180 ядрени заряда непосилната задача била до 15–20 денонощия 
да се приведат в ред поразените войски и заразената територия. тъй като 
това е технически абсурдно, командването внесло спешно корекции яд-
реният удар на нато да е само с 50 бойни заряда. въздушен десант от 
„южните“ към стара планина съгласно реалните разчети на разузнава-
нето трябвало да се извърши с въздушнодесантна бригада в състав от 150 
хеликоптера. И тъй като това противоречало на предварителните плано-
ве за ответна контранастъпателна операция, лично главнокомандващият 
обединените въоръжени сили (овс) на организацията на варшавския 
договор (овд) маршал Иван конев внесъл корекции в заданието – вмес-
то с бригада противникът от нато да атакува с малка хеликоптерна част, 
която естествено не може да осъществи решителна и успешна десантна 
операция5.

в едно от първите съвместни тристранни учения между армиите и 
флотите на ссср, румъния и България през юни 1959 г. се описва маси-
ран удар от „южните“ на тракийското направление на балканския фронт 
с овладяване на ямбол и Бургас и последвало настъпление към русе още 
през първите два дни от началото на бойните действия. задачата на вой-
ските на „северните“ в тези първи дни е преминаване в активна отбрана 
„с цел да задържи настъплението на „южните“ до подхождане на глав-
ните сили на западния фронт“6. след провеждане на друго оперативно-
стратегическо учение „вълна“ на българска територия през юни 1961 г. 
с участие на войски от одеския военен окръг, главнокомандващият овс 
на овд маршал а. гречко формулира четири основни задачи за по-на-
татъшна бойна подготовка на войските от Бна. сред тях важно място 
заема и задачата: „да се готвят войските за действия в условията на ради-
ационно заразяване на местността и атмосферата. да се търсят способи 
за запазване боеспособността на войските чрез използване на средства 
за защита и своевременното извеждане на частите и подразделенията от 
заразените райони“7. по време на разбора след учението маршал Иван 
Баграмян посочва, че съобразно направените разчети при масово използ-
ване на ядрено оръжие „санитарните загуби на войските на Балканския 

5  трънски, славчо: Невъзможни истини (софия: Икк славика, 1994), 194–198.
6  двИа, ф. 24, оп. 2, а.е. 4, л. 101–106.
7  пак там, ф. 22, оп. 8а, а.е. 8, л. 34.
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фронт през първите четири дни на войната съставляват над 12 % от спи-
съчния състав“8. 

замисълът на учението с войските за противовъздушна отбрана на 
страните от варшавския договор „съюз-63“ разглежда възможностите за 
„отразяване от войските на пво на овд на масирани удари от авиация и 
крилати ракети на противника“. Бойните действия на армиите от нато 
(сащ, фрг, великобритания, Италия, турция и гърция) щели да бъдат 
осъществени чрез два масирани удара с използване на 14 балистични опе-
ративно-тактически ракетни установки, 12 пускови установки за крилати 
ракети и 1044 самолета на тактическата и палубната авиация на армиите 
от нато. след началото на военните действия „северните“ нанасят от-
ветни масирани удари по „войските, летищата, средствата за управление, 
военноморски бази, административно-политически и промишлени цен-
трове“ на противника с основна цел извеждане на турция и гърция от 
войната9.

при всички случаи, както е при голямото учение на варшавския пакт 
на територията на България „щит-82“, основна цел е „унищожаване ра-
кетноядрените средства на противника“. два конкретни примера могат да 
илюстрират стратегическите възгледи при организиране на военни игри 
и учения. в плана за командно-щабно учение „Балкани-87“ се предвиж-
да след първите ядрени удари на „южните“ (с използване на стратеги-
ческа авиация от близо 1000 самолета) при ответната първоешелонна 
отбранителна операция „северните“ да нанесат 180 удара с 230 ядре-
ни боезаряда на Балканското стратегическо направление (Чанаккале–
дарданелите–Истанбул) и впоследствие към средиземноморието. в ука-
зания на обединеното командване на овс за Балканското стратегическо 
направление се посочва, че основна задача след задържане на противника 
от 3 до 12 часа на българска територия и ответна въздушна настъпател-
на операция от съветските ввс да се премине към контранастъпление с 
овладяване на Босфора–дарданелите до сароския залив, а в гръцко на-
правление – овладяване на западна тракия и егейска македония.

при условие, че България не притежава на своя територия ядрено 
оръжие, в редица бойни устави, директиви и наставления (например Боен 
устав на сухопътни войски от 1975 г.) се поставя задачата за „унищожа-
ване на противника с ядрени удари и ракетен огън“. друг вид абсурдни 
указания относно „съвременния бой“ наставляват за „устройство на ядре-
ни минни заграждения на българо-турското стратегическо направление и 

8  пак там, л. 180.
9  пак там, а.е. 17, л. 78–79.
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тяхното бързо преодоляване в последваща настъпателна операция“. Или 
пък за „възстановяване боеспособността след първия мощен ядрен удар 
на противника“.

както вече е посочвано многократно в редица исторически проучва-
ния за дейността на кгБ, главната задача, поставена от юрий андропов 
и неговия приемник  виктор Чебриков в началото на 80-те години на 
хх  в., е пълното наблюдение за индикатори на внезапно ракетноядре-
но нападение от страна на нато срещу ссср – операция с кодово име 
рян (в документацията на държавна сигурност врян – внезапное ра-
кетно-ядерное нападение). в редица западни публикации тя е известна 
като „съветската военна психоза“ (Soviet war scare). съгласно извест-
ната версия на кристофър андрю и олег гордиевски операция врян е 
ограничена в рамките на последната сериозна конфронтационна вълна на 
„студената война“, т.е. за периода 1981–1985 г.10 ген. тодор Бояджиев 
твърди, че за пръв път разузнавателните служби на варшавския договор 
са получили такава задача на многостранното разузнавателно съвещание 
в москва през май 1982 г.11 Бившият шеф на Центъра за изследване на 
разузнаването във вашингтон Бен фишер предлага три основни мотива 
за разгарянето на „съветската военна психоза“ – решението от 1979  г. 
за разполагане на 108 американски ракети „пършинг“ в западна европа, 
президентска директива-59 на роналд рейгън от август 1980 г. и провеж-
дането на учението на нато със симулиране на ядрени удари „ейбъл 
арчър“ от ноември 1983 г.12 в своя нова публикация от 2006 г.13 фишер 
допълнително се позовава на изследване на крис нюенлист от 2001 г. и 
една моя публикация от 2002 г., където изказваме предположение, че съ-
ветските военни стратези са фокусирали вниманието си върху сценария 
за внезапно ядрено нападение от нато още през 1977 г.

тук ще внеса само някои корекции в хронологичната рамка на тази 
мащабна тайна операция на варшавския пакт съгласно новоразкритите 
български архиви. ако се върнем още по-назад, към подписания през ап-
рил 1972  г. перспективен план за сътрудничество между съветското и 
българското разузнаване за периода 1972–1975 г., вторият раздел на до-

10  андрю, кристофър; олег гордиевски: КГБ: поглед отвътре, или тайната ис-
тория на неговите чуждестранни операции от Ленин до Горбачов (софия: факел, 1992).

11  в интервю на ген. тодор Бояджиев с автора на 5 април 2005 г.
12  Fischer, Benjamin: A Cold War Conundrum: The 1983 Soviet War Scare, (Washing-

ton DC: Center for the Study of Intelligence, 1997).
13  Fischer, Benjamin: „The Soviet-american War Scare of the 1980s“, International 

Journal of Intelligence and Counterintelligence (london: routledge), 2006, No. 3.
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кумента ясно поставя задачата за „разкриване признаците за назряване на 
военна ситуация и други кризисни ситуации“14. през юни 1975 г. по време 
на срещата си с българския вътрешен министър димитър стоянов пред-
седателят на кгБ юрий андропов дискутира постигнатите споразумения 
за сигурност и сътрудничество в европа и създадената среда на „ново 
разведряване“ по много специфичен кгБ-стки маниер: „основна зада-
ча на разузнаването е да не се допусне изненада от създаването на нови 
оръжия, които биха нарушили равновесието на силите и биха създали ре-
ална опасност за световния мир и сигурност“15. в утвърдения по време 
на разговорите перспективен план за взаимодействие между органите за 
външно разузнаване на кгБ и мвр за периода 1975–1980 г. специално 
се отбелязва, че двете разузнавателни служби ще работят за „получава-
не на сведения за евентуална подготвка на противника за ракетноядрено 
нападение срещу съветския съюз и другите страни от социалистическата 
общност“16.

още през януари 1977 г. българският вътрешен министър димитър 
стоянов подписва заповед І-7 относно „откриване на индикации за въз-
можна подготовка на противника за внезапно ракетноядрено нападе-
ние“. след нова среща между д. стоянов и ю. андропов в москва през 
1981 г. ръководството на мвр приема специална програма в тази насо-
ка17. действително, на многостранното разузнавателно съвещание от май 
1982 г. операция ВРЯН е една от главните дискутирани теми, въпреки че 
в заключителния протокол това не е толкова отчетливо представено. на 
9 декември 1982  г. председателят на кгБ виталий федорчук подписва 
заповед № 0 750, в която призовава към настъпателни действия за „свое-
временно откриване на всички признаци на реална опасност за започване 
на империалистическа война“. в изпълнение на тази заповед на 15 декем-
ври заместник-председателите на кгБ и началници на вгУ и пето упра-
вление г. григоренко и ф. Бобков изпращат шифрограма до всички репу-
бликански подразделения и представителства в чужбина за осигуряване 
на съвместни контраразузнавателни мероприятия по това направление18. 

по време на посещение на председателя на кгБ виктор Чебриков в 
софия през май 1983 г. е подписан съвместен протокол за сътрудничество. 

14  архив на националната разузнавателна служба (нрс), ф. 9, оп. 2, а.е. 816.
15  архив на мвр, ф. 1, оп. 10, а.е. 1137, л. 70–73.
16  архив на нрс, ф. 9, оп. 3, а.е. 433.
17  архив на мвр, ф. 1, оп. 12, а.е. 533.
18  Lietuvos Ypatingojo Archyvo (литовски държавен архив), Vilnius, Fondo K-1 

(фонд – кгБ литсср), ap. 3, B. 180.
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основна задача в областта на външното разузнаване е: „съсредоточаване 
на главните усилия върху своевременното разкриване на признаци за 
подготовка от сащ на внезапно ракетноядрено нападение срещу стра-
ните от социалистическата общност“19. на 17 февруари 1984 г. в софия е 
обсъдена и нова инструкция, която да се изпрати до всички разузнавател-
ни резидентури в чужбина – в нея изрично се упоменава ВРЯН като „ос-
новна задача“ в работата на задграничните легални резиденти. доколко 
важна се смята задачата, личи и от факта, че на 9 март 1984 г. е издадена 
специална заповед на вътрешния министър № 380, в която са изброени 
основните показатели за ВРЯН20. по-късно колегиумът на мвр поставя 
на обсъждане специална инструкция с информация за „създаването на по-
точна система за оценяване показателите за врян“.

кристофър андрю и олег гордиевски твърдят, че след смъртта на 
юрий андропов през 1984  г. операция рян е била прекратена. това 
твърдение вероятно се дължи на факта, че бившият офицер от съветското 
разузнаване остава в лондон през 1985 г. и няма повече достъп до автен-
тична разузнавателна информация от кгБ. всъщност именно периодът 
1984–1985 г. е времето на най-силна психоза относно заплахата от война. 
при среща с българска делегация през септември 1984 г. заместник-на-
чалникът на първо главно управление (пгУ) на кгБ ген.-лейт. вадим 
кирпиченко изрично подчертава: „на всички съвещания главният въпрос 
е свързан с организацията на работата по това направление (рян)“.

Интерес представлява информацията, предоставена при посещение 
в софия на началника на Управление „рИ“ в пгУ кгБ ген.-майор в. м. 
хренов през април 1985 г. според неговите думи „работата по откриване 
признаци на рян се засили много през 1981 г. във връзка с решението 
на нато да разположи в европа до декември 1983 г. ракети със среден 
радиус на действие“. тази дейност е била продължение на дългосрочна-
та разузнавателна цел за оценка на „военнополитическата обстановка“. 
между съветските специални служби съществува пълна координация 
и разпределение на съответните задачи: докато пгУ кгБ отговаря за 
„стратегическото предупреждение“, главното разузнавателно управле-
ние (грУ) насочва вниманието си към „тактическото предупреждение“. 
според ген. хренов от „Центъра“ са наредили на 24 свои резидентури в 
чужбина да осъществяват разузнавателна дейност по откриване признаци 

19  архив на нрс, ф. 9, оп. 4, а.е. 91.
20  архив на мвр, ф. 1, оп. 12, а.е. 553, л. 3–17.
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на рян, като 16 от тях били оборудвани с нова оперативна апаратура за 
радиоподслушване21.

министерството на външните работи в софия дори организира меж-
дуведомствена оценка на проблема. след спешно настояване на любен 
гоцев – заместник-министър на външните работи и бивш заместник-на-
чалник на българското разузнаване, пгУ-дс и рУмно оценяват въз-
можността за „скъсване на българско-американските отношения“ и  „на-
меренията на сащ да използват преки военносилови методи“22. в анализ 
на разузнавателното управление на министерството на народната отбра-
на (рУмно) от 28 май 1985 г., подписан от началника на военното разуз-
наване ген.-полк. васил зикулов, категорично се настоява: 

не разполагаме със сведения за намерения от страна на сащ да 
преминат към заплаха с военна сила или пряко да използват военна сила 
срещу нрБ… може да се очаква по-нататъшно активизиране на радио и 
радиотехническото и на въздушното разузнаване (увеличение на полетите 
на единични разузнавателни самолети и на самолети от системата за да-
лечно радиолокационно откриване и управление на авиацията – аУакс) 
покрай границата… малко вероятно е нарушаването на сухопътната ни 
граница. 

новоразсекретените документи на българските служби показват, че 
съвместната операция врян продължава и в годините на „преустрой-
ството“ на горбачов. от 16 до 20 декември 1985 г. ръководна делегация 
на мвр, водена от димитър стоянов, е на поредното официално посе-
щение в москва. Българските представители са информирани от виктор 
Чебриков за промените в дейността на кгБ в съответствие с новия външ-
нополитически курс на михаил горбачов. председателят на кгБ под-
чертава необходимостта от събиране на „повече военностратегическа 
информация“23. в перспективния план за взаимодействие между разуз-
наванията на двете страни за периода 1986–1990 г., утвърден от виктор 
Чебриков и димитър стоянов през март 1986 г., изрично се отбелязва, че 
усилията на двете разузнавателни служби ще бъдат насочени към „придо-
биване и взаимно предаване“ на разузнавателна информация за „призна-
ци за непосредствена подготовка на сащ и нато за внезапно нападение 

21  архив на нрс, ф. 9, оп. 4, а.е. 93.
22  дипломатически архив, министерство на външните работи, софия, оп. 49-п, 

а.е. 17, л. 7–12; оп. 52-п, а.е. 11, л. 6–9.
23  архив на мвр, ф. 1, оп. 11а, а.е. 110, л. 1–13; ф. 2, оп. 4, а.е. 114, л. 19–29.
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с ракетноядрени или обикновени средства срещу страните от социалисти-
ческата общност, по-специално в района на Балканите“24.

през ноември 1986 г. на посещение в Управление „рИ“ в москва е 
делегация на държавна сигурност, водена от заместник-началника на бъл-
гарското разузнаване тодор Бояджиев. по време на среща с българската 
делегация първият заместник-председател на кгБ ген.-лейт. в. ф. грушко 
специално обърнал внимание на продължаване разузнавателната работа 
„по разкриване признаците на врян“. в информация до ръководството 
на мвр след завръщането си полк. Бояджиев докладва, че по време на 
разговорите „в критичен дух бяха посочени някои наши пропуски и не-
достатъци“. една от основните препоръки на съветските колеги била: „да 
бъде подобрена пряката връзка и съкратено времето за информация при 
кризисни ситуации в различни райони на напрежение“25. 

в края на 80-те години от кгБ продължават да пристигат разузнава-
телни сводки, в които се обръща внимание на въпроса за евентуални во-
енни приготовления от страна на нато. например в информация относ-
но „показателите за врян“, изпратена от кгБ в софия през юли 1987 г., 
са цитирани като такива опитите със системите за звуково оповестяване 
за ядрена атака в няколко столици на страни от нато: хага на 1 юни, 
осло – 10 юни, вашингтон – 17 юни, отава – 17–19 юни и копенхаген – 
23 юни26.

вторият параграф в последното дългосрочно споразумение за съ-
трудничество между кгБ и мвр от 6 декември 1988 г. продължава дейст-
вието по реализиране на операция ВРЯН – „разкриване на индикатори за 
внезапно ракетноядрено нападение срещу държавите от пакта“27. срокът 
на действие на новото споразумение е фиксиран за 15-годишен период. 
половин година след тази договореност, при посещението си в софия през 
юни 1989 г. новият началник на пгУ кгБ ген. леонид Шебаршин отново 
набляга на въпроса за продължаване на операция врян, като специално 
отбелязва: „ние все още нямаме основание напълно да се доверяваме на 
американските ни противници“28. едва по време на визитата на началника 
на Управление „рИ“ при пгУ кгБ ген.-майор в. м. хренов в България 
през май 1990 г. съветският представител информира, че е взето решение 
да се преустанови работата по операция врян. в москва стигнали до 

24  архив на нрс, ф. 9, оп. 4, а.е. 40.
25  пак там, оп. 4а, а.е. 44.
26  архив на мвр, ф. 1, оп. 11а, а.е. 345, л. 20.
27  пак там, оп. 13, а.е. 84, л. 3.
28  архив на нрс, ф. 9, оп. 4а, а.е. 69а.
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извода, че „в настоящия момент за сащ е безсмислено и ненужно да на-
нася ракетноядрен удар срещу ссср“29. тази информация със сигурност 
може да се смята за напълно достоверно доказателство, че след едно десе-
тилетие „военна психоза“ най-сетне в москва наистина прекратяват една 
от най-мащабните си разузнавателни операции от годините на студената 
война. ядреният кошмар си остава едно от най-характерните проявления 
на абсурдистка политическа митология до събарянето на Берлинската 
стена и почти до края на съществуването на варшавския пакт.

 

29  пак там, а.е. 196.
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митология на врага – 
досиета и послания

мария Дееничина

с разкриващите се напоследък архиви става възможно да се хвърли по-
глед към западните радиостанции, излъчващи на български език по време-
то на социализма, и тяхното битие в полезрението на властта. Безспорен е 
фактът, че в годините на тотален контрол върху масово информационните 
средства българските емисии на „свободна европа“, „дойче веле“, Би Би 
си и „гласът на америка“ изпълняват ролята на алтернативно информа-
ционно средство на официалната пропаганда, което много често се оказва 
и единствен източник на сведения по редица жизненоважни проблеми.

за действителното им значение свидетелстват спомени на съвремен-
ници, както и секретни проучвания за равнището на аудиторията им в 
нашата страна, за които съществува известна документация в архивите на 
бившата държавна сигурност.

от западните радиостанции хората в Източна европа научават за 
всички по-важни събития, за които медиите в собствените им страни мъл-
чат или поднасят изопачена информация.

в емисии на радио „свободна европа“ от 1975 до 1978  г. георги 
марков чете „задочните“ си „репортажи за България“, а през 80-те години 
особена известност в него добиват румяна Узунова и владимир костов. 
най-често в предаванията се чуват гласовете на българските дисиденти. 
Известни автори в българската редакция на Би Би си са петър Увалиев, 
георги марков, петър семерджиев. в радио „дойче веле“ работят асен 
Игнатов, димитър Бочев, димитър статков и др.

през време на цялото си съществуване западните радиостанции са 
обект на особено внимание от страна на специалните служби на източ-
ноевропейските страни. емисиите им са заглушавани, а работещите в тях 
журналисти са „разработвани“ по различен начин.

първите обекти, специално предназначени за заглушаване, са по-
строени в България през 1953 г.1 „гласът на америка“ е заглушаван от 

1  заглушаване на вражеските радиостанции по време на студената война: 
predavatel.bg: available from: http://www.predavatel.com/bg/istoriya/jamming.htm 
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1949 до 1974  г.2 програмата на „дойче веле“ редовно се заглушава до 
6 юли 1987  г.3 предаванията на „свободна европа“ са заглушавани от 
българските власти от 1952 до 1989 г. без прекъсване. след 1986 г. ссср 
постепенно започва да преустановява заглушаването на чуждите радио-
станции4. решението за спирането на заглушаването на чуждите радио-
станции, излъчващи на български език (с изключение на радио анкара), е 
взето от секретариата на Цк на Бкп на 23 март 1989 г.5

разходите за предотвратяване на слушането на западните радиостан-
ции са огромни. когато в полша заглушаването е преустановено през 
1956  г., правителствен говорител заявява, че годишно за него се харчат 
83 млн. злоти, което се равнява на 1 400 000 долара. разходът на пари и 
квалифициран труд според него е достатъчен за производството на елек-
трическа енергия за един средно голям град6. Цената е около една трета 
от общата годишна стойност на вътрешното полско радиоразпръскване7. 
през 1981 г. Би Би си пресмята, че само четири дни заглушаване струват 
на руснаците колкото са разходите за руската служба на Би Би си за цяла 
година8.

Из досиетата на Държавна сигурност

за слушаемостта на западни радиостанции в България и тяхната оценка 
от аудиторията има някои данни в архивите на бившето първо главно 

2  пак там.
3 стамов, в. Българските предавания на чуждестранните радиостанции  – общ 

преглед. – в: Българско медиазнание. Енциклопедично издание за медианаука и медиа-
публицистика., т. 2, с., 1998, с. 478.

4  заглушаване на вражеските радиостанции по време на студената война: pre da-
vatel.bg…, за някои особености на тези радиостанции в Източния блок вж. по-подробно: 
дееничина, м. Между фанфарите и заклинанията. Тоталитарният модел на българ-
ската журналистика 1956–1989 година. Университетско издателство „св. климент 
охридски“, с., 2008, 35–37.

5  Цда, ф. 1Б, оп. 64, а.е. 909. за спецификата на тези радиостанции вж. по-под-
робно и: дееничина, м., Цит. съч., 240–247.

6  mONahaN. Broadcasting to europe, p. 7. Цит. по: Nelson, m. War of the Black 
heavens. The Battles of Western Broadcasting in the Cold War. Syracuse: Syracuse university 
Press, p. 24.

7  BBC, european Service of the BBC, 1938–1959., pamphlet, Sept. 1959, p. 18. Цит. 
по: Nelson, m. Op. cit, p. 24.

8  Sir Ian Trethowan. The BBC and International Broadcasting. (lecture, london, 
Feb. 2 1982). Цит. по: Nelson, m. Op. cit., p. 24.
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управление на държавна сигурност (дс). според изследване на радио 
„свободна европа“ въз основа на анкети със слушателите на радио-
станцията в социалистическите страни и на данни от прослушването на 
служители на американското посолство в страната и писма на български 
граждани до радиото по отношение на чуваемостта на радиопрограмите 
са направени някои констатации. в България, Чехословакия и полша ус-
ловията за приемане на предаванията на радио „свободна европа“ са по-
лоши, отколкото тези в Унгария и румъния. половината от българските 
слушатели заявяват, че при желание да слушат рсе не успяват в повече 
от половината от направените опити9. 

според изследване на радио „свободна европа“ от 1977–1978  г., 
свързано с интересите на слушателите към излъчваните програми, от об-
щия брой 1 650 000 слушатели на рсе в нашата страна 1 140 000 или 
69 % слушат информационните бюлетини. смята се, че общият брой на 
хората, които слушат новини, е по-голям, защото информационните пре-
давания са посочени в анкетите под различни наименования. приема се, 
че както и в останалите източноевропейски страни, общият дял на инте-
ресуващите се от новини е около 90 % от всички слушатели10. най-голям 
интерес има към „обзор на печата“ (48 % от общия брой на слушатели-
те – около 800 хил. д.), следван от „България през седмицата“ (37 %) и 
„светът днес“ (34 %, т.е. около 600 хил. д.)11. младите слушатели са по-
малобройна група (от 14 до 25 години – 10 %; от 26 до 35 години – 19 %) 
в сравнение с броя на слушателите над 35-годишна възраст (30 %)12. 
младите посочват като най-интересно предаване на първо място „кратки 
новини“ (51 %), следвано от две забавно-музикални предавания: „джу-
бокс“ (49 %) и „Бисерите на джилда“ (39 %), и международния коментар 
„светът днес“ (45 %)13. определено за тази възрастова група коментари-
те по международни проблеми са по-интересни от тези по вътрешните14. 
слушателите над 50 години следят основно „Информационен бюлетин“ 
(78 %) и „обзор на печата“ (50 %). тази възрастова група има по-голямо 
предпочитание към коментарите, насочени към вътрешните проблеми на 

9  амвр. строго секретна справка относно дейността на радио „свободна евро-
па“. 25.06.1979. дело № 3011/1.VІІ. латерна „общи материали“, л. 141.

10  пак там, л. 145.
11  пак там, л. 145.
12  пак там, л. 153–154.
13  пак там, л. 145.
14  пак там, л. 152–153.
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България: „България през седмицата“ (42 %), в сравнение с предаванията 
на международни теми – „светът днес“ (22 %)15.

от 12-те програми, които привличат най-много интереса на мъжете, 
4 са предпочитани само от този пол: „Икономически и социални пробле-
ми“ (44 %), „преглед на събитията в америка“ (31 %), „Източноевропей-
ско огледало“ (26 %) и „джубокс“ (16 %)16. предпочитаните от жените 
програми са малко на брой (8) и нито една от тях не е харесвана само 
от тази група17. Изводът е, че „мъжете имат по-разнообразни интереси 
от жените“, но само 16 % от българските жени слушат рсе, докато при 
мъжете процентът е 3318. 

слушателите на рсе в България сред хора с основно и средно об-
разование са по-малко (19 %) в сравнение с тези с полувисше (43 %) и 
висше образование (51 %)19. прави се извод, че предаванията на рсе 
се следят от тези, чието „политическо образование е на по-високо ниво, 
независимо от официалното им образование, а и хората с по-ниско обра-
зование са „елитът“ сред своята статистическа категория20. 

според сравнително изследване на предаванията на рсе, „дойче 
веле“ и Би Би си, цитирано в секретен документ на първо главно упра-
вление на мвр от 1981 г., в България чуваемостта на „дойче веле“ е по-
добра от тази на „свободна европа“21. по показател „достоверност“ рсе 
„отстъпва пред другите станции, особено във връзка с осветляването на 
полските събития“22. по отношение на „съдържанието“ българските слу-
шатели предпочитали „дойче веле“ пред рсе23. 

въпреки относителността на резултатите поради малкия брой анке-
тирани радиослушатели в България оценката на рсе по „обективност“ е 
по-ниска от тази на „дойче веле“, но по-добра от тази на Би Би си. като 

15  пак там, л. 145–146.
16  пак там, л. 150–151.
17  пак там, л. 150–151.
18  пак там, л. 151.
19  пак там, л. 155.
20  пак там, л. 155.
21  амвр. строго секретно информационно съобщение относно сравнително из-

следване на мненията на слушатели от пет социалистически страни за радио „свобод-
на европа“, „дойчландфунк“/„дойче веле“ и радио Би Би си“, 30.11.1981. ф. 22, оп. 1, 
а.е. 146, л. 17. справки, информации и други на пгУ за американо-европейски институт 
за стратегически проучвания за „свободна европа“, Би Би си и други, 1981.

22  пак там, л. 17.
23  пак там, л. 17.
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най-обективно отразяваща събитията радиостанция се приема „дойче 
веле“. добри са показателите и за рсе24.

в много от документите на секретните служби се анализира съдър-
жанието на емисиите на западните радиостанции. според тях основното 
им направление е антисъветизмът, акцентът върху поливариантността на 
социализма и необходимостта България да се откъсне от съветската ор-
бита и да поеме по самостоятелен път, както и да разшири връзките си 
със запада25.

сред методическите похвати водещ е превесът на информационните 
жанрове (74,77 %). документалността се основава на позоваване на раз-
лични авторитети, а в 39,5 % се цитират други медии. много от предава-
нията са разработени въз основа на публикации в българския печат.

в около 19,5 % от материалите се изразява положително отношение 
към някои от свързаните с България проблеми, 17,67 % от предаванията 
са критични, а балансираната информация е 52,27 %.

към младото поколение в страната са насочени 6,64 % от цялата про-
грама на радиостанцията. към художествено-творческата интелигенция 
са обърнати 5,79 %, а към научно-техническата интелигенция – 4,9 % от 
предаванията на радиото. за работническата класа и селяните има малко 
материали26.

подобни анализи на съдържанието се правят периодично и за други-
те радиостанции и резултатите от тях са доста сходни.

в една оценка от 1970 г. на български журналисти, които посещават 
германия и австрия и се запознават с особеностите на емиграцията там, 
се казва, че „опасното в предаванията на „свободна европа“ наистина 
не са коментарите – за тях подчертахме, че са плоски и лишени от се-
риозна база за полемика. по-опасна е така наречената „информационна 
линия“ на предаванията. наглед това са най-незаангажиращите новини от 
цял свят. но в подбора на тези новини е ядката на политиката, която те 
преследват – новините са така сумирани, че говорят повече от коментар, 
изпъстрен от груби изрази. от майсторството да се подбират и съобщават 

24  пак там, л. 18.
25  амвр. строго секретна справка относно някои аспекти на чуждата радиопро-

паганда на български език. мвр, Упр. VІ – дс, 25.06.1976, л. 19–25, ф. 22, оп. 1, а.е. 51, 
л. 19–20.

26  пак там, л. 21–25.
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накратко „невинни международни новини“ ние дори можем да се поучим 
в нашата работа“27.

насоките, в които българските секретни служби „разработват“ слу-
жителите в тези радиостанции, са най-пряко обвързани със създаване-
то и внедряването в обществото на определена митология, чиито квали-
фикации остават като една от емблемите на периода. поради открове-
но пропагандния им характер и абсурдността в крайния негативизъм на 
формулировките част от митологемите се иронизират и фолклоризират 
от жителите на социалистическите държави, за да се стигне понякога във 
въздействието до открито противоположния им ефект. 

обектовата разработка „сирена“ („дойче веле“ – кьолн) е открита 
на 12 януари 1976 г.28 и делото е свалено в архив през 1990 г., тъй като 
през изтеклия период „не е била реализирана основната му цел – агентур-
но проникване или обезпечаване на обекта с паралелна агентура“29.

груповата разработка „продажници“ (Би Би си) е открита на 11 фев-
руари 1967 г.30 (за тази радиостанция се среща и наименованието „Ча-
кали“.) „мелница“ е кодовото наименование на радиостанция „свобода“.

в изучените на този етап документи не намерих дата на откриване на 
обектовата разработка „латерна“ („свободна европа“) за централния ѝ 
клон в мюнхен. литерно дело „латерна“ – париж, е открито на 26 фев-
руари 1974 г. и е закрито на 27 април 1976 г. (поради закриване на клона 
там)31. обектовата разработка „латерна“ – виена, е открита на 4 февру-
ари 1970 г.32

27  амвр. строго секретна докладна записка. мвр, пгУ, 2.10.1970 (л. 82–145). , ф. 
4, оп. 9, а.е. 31, л. 124. дело № 3011/1: общи материали „латерна“, откр. на 28.02.1970 – 
прикл. на 15.09.1974.

28  амвр. строго секретно постановление за откриване на обектова разработка 
с псевдоним „сирена“ на радио „дойче веле“. ІV отд. пгУ – дс, 12.01.1976. дело № 
4860/1 „сирена“ (откр. на 12.01.1976 ), 376 т., л. 3.

29  амвр. строго секретно предложение относно сваляне в архив на дело оап 
„сирена“. пгУ – дс. 01.02.1990. дело № 4860/2. „сирена“. общи материали (откр. на 
12.01.1976), т. 376, л. 281.

30  амвр. строго секретно постановление за откриване на групова разработка. 
пгУ – дс. 11.02.1967, ф. 4, оп. 9, а.е. 10. дело № 2965. т. ІІІ – Би Би си „продажници“, 
л. 4.

31  амвр. строго секретно постановление за закриване на литерно дело „латер-
на“ – париж. ІV отд. пгУ – дс, 26.04.1976, ф. 4, оп. 9, а.е. 54. дело № 10208/„латерна“ – 
Бюро на „свободна европа“ париж. 6–І (откр. на 27.02.1974), л. 93.

32  амвр. строго секретно постановление за откриване на обектова разработка, 
4.02.1970. дело № 7133, т. І/ „латерна“ – виена (откр. на 4.02.1970), л. 4.
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в разгледаните дотук документи не открих данни за началото на 
обектовата разработка на „гласът на америка“.

езикът на тоталитарните медии е известен със своята вдървеност и 
клишираност, многословно нищонеказване, сухота, опростеност и бед-
ност, както и с многото си патетика.

в документите на секретните служби контурите на тази биполярна 
сатанизиращо-възхваляваща матрица на използвания език се изострят 
още повече в контекста на оруеловия модел на неговото функционира-
не. Бюрократично застиналите словосъчетания, изпъстрени с клиширани 
идеологеми, са гарнирани с изнасилени употреби на думи, чийто смисъл 
доста се различава от този във всекидневната им употреба. специфич-
ният новоговор е изпъстрен и с характерни съкращения, много от които 
неясни за страничния читател и като цяло вдървяващи до неузнаваемост 
посланието.

Градива на мита

1.  Работещият в западните радиостанции е „изменник на роди-
ната“, той е „предал“ отечеството си

в контекста на тази канава имената на хората от българските служби 
винаги се предшестват от абревиатурата Ир („изменник на родината“), 
дублирана понякога великодушно от синоними като „предатели“, „невъз-
вращенци“, „дезертьори“, „бегълци“, „реакционни емигранти“, „контра-
революционни остатъци“.

самите радиостанции са определяни най-често като „вражески про-
пагандни центрове“, „изменнически центрове“, „подривно-пропагандни 
центрове“, „идеологическо-подривни центрове“, „черни радиостанции“.

в митологемата на врага се вписва и групата потенциално опасни 
лица в България, които биха могли да се поддадат на внушения или вече 
са демонстрирали несъгласие. в документите на секретните служби тези 
хора фигурират като „контрареволюционни и подривни елементи“, „но-
сители на буржоазния бит, морал и идеология“, „вражески елементи“, 
„бивши хора“, „неподходящи в политическо отношение лица“, хора на 
„нездрави идейни позиции“, „вражески контингент“ с „подозрителни 
връзки“, „податливи на буржоазно влияние“, „неконструктивно настрое-
ни лица“ до актуалното до днес „оперативно-интересни лица“.

няколко са темите, които могат да се откроят при изучаване на разра-
ботването на хората от българските редакции на западните радиостанции.
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на първо място е лелеяният по отношение на всички радиостанции 
и неосъществен на повечето места стремеж за внедряване на собствена 
агентура или привличане/вербуване на хора от тези редакции. към тази 
цел се върви по всякакъв възможен начин, тя става и едно от градивата на 
митологемата враг – шпиономания и взаимни съмнения за принадлежност 
към тайните служби. 

както „вражеските“ центрове, така и работещите в тях, са разделени 
на категории и са обект на различен интерес и мишена на разнопосочни 
действия в зависимост от придадената им значимост.

Безспорното първо място сред „вражеските“ центрове през цялото 
време принадлежи на радио „свободна европа“. на среща на ръководи-
телите на пгУ, вгУ и управление VІ–дс от 1975 г. „обектите за проник-
ване“ са разделени на две категории: първа са особено важните, а втора 
са останалите. „свободна европа“ е, разбира се, І категория, заедно с 
юсИа, Института за проучване на общественото мнение (Интора) – 
виена, и някои емигрантски организации. колкото и да е странно, радио 
„дойче веле“ и Би Би си получават незавидната втора категория33.

най-често предвидените действия спрямо определяните като І и ІІ 
категория лица за „разработване“ са с цел „дискредитиране“, „разобли-
чаване“, „компрометиране“, „неутрализиране“, „обезвредяване“, „изоли-
ране“ или „изучаване с оглед евентуалното им оперативно използване“34.

2.  Служителят от българските секции е конфликтен, клюкар и 
подозиращ събратята си в шпионство

липсата на ефективност или недоизяснената резултатност при раз-
личните действия от страна на тайните служби обаче не пречат в самите 
среди да съществува шпиономания и подозрителност, едно от градивата 
на пъстрата и на моменти конфликтна обстановка на работа в секциите 
(поне по описание в архивните документи).

според донесението на един агент „емигрантите от преди 9-ти мра-
зят всички онези, които работят в „свободна европа“. те ги отбягват, 
наричат ги продажници, лакеи на американците, измет, която не работи, а 
лежи на гърба на американците. от своя страна, работещите в това радио 

33  амвр. строго секретна справка относно разпределението на най-важните 
обекти за проникване и разработка по линия на вражеската емиграция и идеологическата 
диверсия. пгУ. 8.03.1975. (л. 172–176). ф. 9, оп. 2, а.е. 317, л. 173. (планове и доклади 
по интелигенцията и студентите. сътрудничество с управление VІ – дс (започн. – 1969, 
прикл. – 1975)/ 8763).

34  пак там, л. 175–176.
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употребяват най-лоши думи за емигрантите от преди 9-ти, като ги нари-
чат пияници, политици на дребно, гешефтари и т.н.“35.

според проучване на състава на радио „свободна европа“ – мюн-
хен, от средата на 70-те години той представлява „един конгломерат от 
най-различни категории – една част от бивши дипломати и други българи, 
които са отказали да се завърнат в страната ни след 9 септември 1944 
година, други нелегално избягали от страната ни след 9 септември 1944 
година и трета категория – нелегално напуснали страната ни, но в послед-
ствие се обявили за невъзвращенци. в политическо отношение е същото 
положение – монархисти, фашисти, земеделци и социалдемократи. по от-
ношение на гражданството се повтаря картината – граждани на сащ, на 
гфр, на други капиталистически страни, а има и такива, които още не са 
приели друго гражданство“36. поради различие в гражданството, продъл-
жава докладът, съществува разлика в заплащането за една и съща рабо-
та – най-високо са платени хората с американско гражданство, следвани 
от тези със западногерманско и на последно място – тези без граждан-
ство37. служителите от „свободна европа“ са най-високо платени в срав-
нение с колегите си от другите радиостанции. Българската секция била 
застаряла и откъсната от развитието на страната. сред работещите в нея 
имало установена завист38.

според справка за обстановката в „дойче веле“ пък по думи на една 
от работещите там радиостанцията била „заведение на клюки, раздори и 
интриги, на завист и подлост“39. за „свободна европа“ пък е донесено, че 
е „изключително нисък“ „уровена“40· на моралните качества на кадровия 
апарат на центъра. преобладават проявите на егоизъм, себелюбие, кари-
еризъм, шпиономания, оклеветяване, доносничество, страх от „изгубва-
не“ на работното място и обезличаване пред истинските ръководители на 

35 амвр. Из донесение. У-ние ІІ – кдс, отдел VІІІ, отделение ІІ, 10.10.1967 (л. 
28–31). архив пгУ – дс. ф. 4, оп. 9, а.е. 3, л. 28. (дело № 6563, т./, р/ка свободна европа).

36 амвр. радио „свободна европа“ – мюнхен. (л. 6–8)., ф. 4, а.е. 36. дело 
№ 3011/1–VІ. т. ІV, л. 7. (общи материали „латерна“ – открито на 15 септ. 1974, прикл. 
февр. 1976).

37 пак там, л. 8.
38 пак там, л. 8.
39 амвр. строго секретна справка относно съществуващи раздори, интриги и по-

дозрения сред служителите в българската секция на радиостанция „дойче веле“ – фрг 
(л. 192–196). дело № 4860/2, откр. на 12.01.1976, т. 376, л. 194. („сирена“ – общи мате-
риали).

40 съзнателно е запазен правописът на хората, писали документите за тайните 
служби.
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центъра – американците41. за един от служителите “не се знаело на „кой 
господ служи“42. показателен за това бил и фактът, че властите у нас пус-
кали да ходят при него „майка му, тъща му, бабалъка му, шурея му“43. И 
за друга от работещите също “не се знаело на кой господ служи“. служи-
тел пък на „дойче веле“ е подозиран, че получава задачи от органите на 
дс44.

Измислени или преувеличени обаче, съществуващите конфликти 
в отделните звена са неизменно обект на интерес от страна на тайните 
служби. почти няма документ с предстоящи задачи, в който да не се пред-
вижда да се работи по подклаждането и засилването на тези дрязги.

3.  Българите в „черните“ радиостанции са агенти на западни 
разузнавания и/или работят по чужда поръчка

според събирани по различен начин сведения  (включително и раз-
пити на завърнали се емигранти) доста от работещите в западните ради-
останции българи имат „съмнителни“ връзки. един от хората в „дойче 
веле“ служел „на някое западно разузнаване – американско или немско, а 
може би и на двете едновременно“45. за друг от същата радиостанция се 
„предполага“, „че е в услуга на германското и английското разузнаване“46. 
ръководителят на едно от бюрата на „свободна европа“ пък бил наричан 
от колегите си „прост американски шпионин“47. един от най-известните 
журналисти на „свободна европа“ е обвиняван във „връзки с ЦрУ, за-
падногерманското и френското разузнаване“48. негови колеги пък били в 
контакт с английското разузнаване и с американския разузнавателен цен-
тър в мюнхен49.

41 амвр. строго секретна справка относно радиоцентъра „свободна европа“ – 
„свобода“ (рсе – рс), ІІ гл. у-ие дс – 18.06.1979, мвр пгУ – 21.02.1979. (л. 190–203). 
дело № 3011/1.07, л. 196. („латерна“ – общи материали).

42 пак там, л. 195.
43 амвр. строго секретна справка относно съществуващи раздори, интриги и по-

дозрения …, л. 194.
44 амвр. строго секретна справка относно получена информация (л. 125–127). 

дело № 3011/1.VІІ, л. 127. („латерна“ – общи материали).
45  амвр. строго секретни извадки от протоколите за разпит (л. 3–13)., ф. 22, 

оп. 1/ арх. № VІV – 973, т. 1, л. 8.
46  пак там, л. 9.
47  амвр. агентурно сведение. У-ние ІІ кдс, отдел V, отделение ІІІ. 5.07.1967 (л. 

71–77). дело № 7133, т. І, „латерна“ – виена, откр. на 4.02.1970, л. 71.
48  амвр. строго секретна справка относно радиоцентъра „свободна европа“ – 

„свобода“ (рсе – рс) …, л. 197.
49  пак там, л. 197.
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Често се съобщава и за контрол, упражняван от американска стра-
на по отношение на работата на „свободна европа“ например. в едно 
агентурно донесение от 1967 г. „в радиото има … цивилни американци, 
които следят държанието и работата на всички сътрудници. Българите 
знаят това нещо, пазели се от провинения, пък и по между си избягвали 
да се интересуват пряко за работата на другите“50. според друго сведение 
„срастването“ на дейността на рсе – рс с „дейността на тези служби“ и 
„особено с дейността на ЦрУ на сащ“, „се осъществява най-непосред-
ствено в оперативната, информативната и аналитичните дейности, както 
и в мероприятията за обезпечаване на подривни акции“51.

това е и основното направление на внушенията от страна на офи-
циалната пропаганда, които се правят по отношение на служителите от 
съответните радиостанции. 

4.  Работещият в западните радиостанции е с нисък морал и не-
завидни личностни качества

един от работещите в „дойче веле“ бил „подмазвач и нагаждач“ и 
имал „слабост към виното“52. друг бил „голям сребролюбец“ със „сла-
бост към хазартните игри“, „клюкар“53. трети е „голям подмазвач, из-
бухлив, потаен и голяма мижитурка“54. следващият бил „с манталитет на 
кръчмар“ и имал „връзки с криминалната полиция“55. в „дойче веле“ се 
срещат и лица, определени ката „нечистоплътен човек“ и „авантаджия“56 
или пък „изключително изостанал като човек, ограничен и невъзпитан“57.

в „свободна европа“ пък има „женкар, разглезен, несериозен, леко-
мислен човек“58, както и „злъчен и злобен старец“59 и още няколко цве-
тисти личности.

50  амвр. строго секретно агентурно донесение. У-ние І, отдел х, 6.10.1967. 
(л. 11–21), пгУ – дс, ф. 4, оп. 9, а.е. 3. дело № 6563, т.І, р/ка „свободна европа“, л. 13.

51  амвр. строго секретна справка относно радиоцентъра „свободна европа“ – 
„свобода“ (рсе – рс) …, л. 197.

52  амвр. строго секретни извадки от протоколите за разпит…, л. 8.
53  пак там, л. 8.
54  пак там, л. 10.
55  пак там, л. 11.
56  амвр. строго секретна информация относно служителите на българската сек-

ция в радио „дойче веле“ и характеристика на всеки служител. пгУ – дс. 10.11.1981 
(л. 79–82). дело № 4860/1. откр. на 12.01.1976 г., 376 т., л. 82. („сирена“ – „дойче веле“).

57  пак там, л. 82.
58  пак там, л. 12.
59  пак там, л. 13.
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една дама от средите на емиграцията, освен че била „посредствена 
като певица“, се занимавала „само с нещо, което ще ѝ донесе пари“60.

при подобни констатации човек не може да не се замисли за какво са 
се харчели сили и средства толкова години.

5.  Понякога служителят от българските редакции на западните 
радиостанции или членове на неговото семейство имат „тъм-
но минало“  – работели са по един или друг начин срещу „на-
родната власт“ в България

тази тенденция не е абсолютно всеобхватна. но не липсват и ква-
лификации като: „произхожда от богато търговско семейство. Баща му 
е завършил немско училище, бил е отявлен привърженик на фашистката 
власт… майка му, …, възхищавала се от временните победи на хитле-
ристката армия на Източния фронт“61.

друг служител на „свободна европа“, произхождащ от „богато фа-
брикантско семейство“ и бил легионер като ученик, „тъй като народната 
власт е отнела на семейството му средствата за експлоатация“, сега се 
стреми да компенсира по друг начин62.

трети е син на „фашистки генерал – главорез“. „възпитаник на шко-
лите на сс той се  „гордее“ с отрязаните няколко глави на български на-
родни синове по време на втората световна война“. „емигрира с немците 
на 7 септември“, за да „избегне народното възмездие“63.

разбира се, при биографичните справки не липсват и деца на 
„аБпфк“64, и личности, сами били членове на Бкп, преди да напуснат 
България. най-често общият знаменател е афинитетът им към занимания 
с политическа дейност.

60  амвр. строго секретно сведение. ІІ главно у-ние дс, ІІ отдел, ІІІ отделение, 
12.04.1974., ф. 22, оп. 1, арх. № VІV – 973, т. 2, л. 24.

61  амвр. справка. 28.04.1976. (л. 112– 13) дело № 4860/2, „сирена“, общи мате-
риали, откр. на 12.01.1976, 376 т., л. 112.

62  амвр. строго секретна справка, ф. 4, оп. 9, а.е. 31, дело № 3011/1. общи ма-
териали „латерна“, откр. на 28.02.1970, прикл. на 15 септ. 1974, л. 60.

63  амвр. строго секретна справка, ф. 4, оп. 9, а.е. 31, дело № 3011/1. общи ма-
териали „латерна“, …, л. 62.

64  активни борци против фашизма и капитализма.
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6.  Работещият в западните радиостанции често поради липса на 
подходяща квалификация отива там не по убеждение, а пора-
ди невъзможност да се реализира по друг начин

обясненията за една от дамите в „дойче веле“ е, че „въобще не се е 
мъчила да прогресира в нещо – направо по най-лекото съпротивление – да 
работи против собствената си страна“65.

друг служител на същото радио „по липса на друга професия, гледа 
да си извади хляба по най-лесния начин“66.

трети пък „работи там не толкова по убеждение, а да му е лесно“67.
Журналист от „свободна европа“ намира в радиостанцията „сред-

ство за препитание, а не убеждение“68.
на моменти не липсват обаче и елементи на положителни характе-

ристики или поне признаване на някои качества на отделни водещи. това 
като правило се отнася до отделни лица, с които преди всичко свързваме 
западните радиостанции, хора, които са останали в съзнанието ни като 
тяхна емблема.

много любопитна е една справка за радио „свободна европа“ от 
1969 г. например. според нея от работещите в българската секция 46 чо-
века 35 са с висше образование – факт, който показвал, че ръководството 
на българския отдел строго съблюдавало указанията на комитета „сво-
бодна европа“ за приемане в радиото на високо образовани лица. най-
голям е броят на завършилите право, икономика, международна търговия 
и журналистика. повечето от тях са се занимавали с активна политическа 
дейност преди напускането на страната и всички те владеят английски и 
немски език69.

с това допълнение психопрофилът на работещите българи в запад-
ните радиостанции придобива по-друга насока и професионалните ка-
чества се поставят в по-различен контекст.

65  амвр. строго секретно сведение. ІІ главно у-ние дс, ІІ отдел, ІІІ отделение, 
12.04.1974, (л. 21–25), ф. 22, оп. 1, арх. № VІV – 973, т. 2, л. 21.

66  пак там, л. 23.
67  пак там, л. 23.
68  пак там, л. 24.
69  амвр. строго секретен проучвателен доклад относно дейността на българска-

та секция при радио „свободна европа“ – подбор и назначаване на служителите в нея. 
5.05.1969 (л. 100–110). ф. 4, оп. 9, а.е. 30. дело № 3011/1, т. ІV, общи материали „латер-
на“, откр. на 11.03.1969, прикл. на 13.09.1974, л. 108–109.
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7.  Работещите в западните радиостанции са използвани и за съ-
биране на разузнавателна информация чрез срещи и разгово-
ри с българи в чужбина. За тази цел се поддържат контакти с 
местната полиция, използва се методът „на тъмно“ и в край-
на сметка отново се работи против родината и се обслужват 
„чужди господари“70

многобройни са цитираните донесения от лица, срещали се по време 
на престоя си в чужбина със служители от българските секции на запад-
ните радиостанции, за естеството на водените от тях разговори.

любопитни са и анкетите, извършвани сред слушателите на тези ра-
диостанции при техни посещения в западни страни.

освен обичайните въпроси за наличието или отсъствието на възмож-
ност за слушане на чуждите радиа, за нивото на заглушаване, за предпо-
читани предавания, информация и музика, в цитираните анкети се съдър-
жат и редица други интересни питания. в анкета от средата на 70-те годи-
ни, извършвана на територията на франция от Института за обществено 
мнение SOFreS, интервюираните са питани какво смятат за най-важно 
в живота, като сред отговорите присъстват доброто семейство, високото 
жизнено равнище, възможността за пътуване, здравето, свободата на из-
разяване; какво е разочарованието им в живота; как оценяват жизненото 
си равнище в сравнение с преди; какво е стопанското и политическото 
положение в България, сравнени с тези отпреди 2–3 години; за кого биха 
гласували, ако в страната има свободни избори; как функционира социа-
лизмът в България; как оценяват основната идея на комунизма; коя сис-
тема на управление смятат за най-добра71.

според българските служби за сигурност с цел анкети за изучаване 
на общественото мнение (което за тях е легално прикритие за „събиране 
на шпионска информация“) годишно се подхожда към 5000–7000 гражда-
ни на социалистическите страни72. „невинните разговори“ при „случайни 
срещи“ бил другият информационен източник, а третият – читателските 
писма. посочва се, че годишно рсе получава над 6000 писма от слушате-
ли  в източноевропейските страни73.

70  пак там, л. 104–106. 
71  амвр. ф. 4, оп. 9, а.е. 54, дело № 10208. „латерна“ – Бюро на „свободна ев-

ропа“ – париж, т. І, откр. на 27.02.1974/ 6–І. (л. 27–80), л. 44–70.
72  амвр. строго секретна информация относно комитета „свободна европа“ – 

мюнхен. 8.01.1972, (л. 143–150). ф. 4, оп. 9, а.е. 26. дело № 3011/1–ІІІ. л. 147 (връзки и 
писма на „латерна“, откр. окт. 1967, прикл. авг. 1974). 

73  пак там, л. 148.
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в заключение може да се каже, че западните радиостанции изпълня-
ват ролята на алтернативно, често пъти и единствено информационно 
средство за хората от източната страна на желязната завеса. особено 
много значението им се засилва от 80-те години на миналия век и най-ве-
че през втората им половина с идването на гласността в съветския съюз 
и с появата на неформалните сдружения в нашата страна, чиято основна/
единствена легитимация е чрез тези радиостанции.

Българските служби за сигурност разполагат обектите си единствено 
в парадигмата на врага и в резултат на съвместни акции с медиите – 
вестникарски публикации, документални филми, радио- и телевизионни 
интервюта – е правен опит за многократно насаждане на митологемата за 
изменника като характеристика на работещия в тези радиостанции.

поради оголената идеологизираност и свръхсатанизирането на опо-
нента комунистическата пропаганда е не само неефективна и почти никой 
не ѝ вярва, но и много често и благодарение на тези радиостанции пости-
га бумерангов ефект. Благодарение на тези радиостанции гражданите 
на България, като и на останалите източноевропейски страни успяват да 
се информират за много събития и това е основната и безспорната им 
заслуга.



393

I I I .  м И Т о В Е  И  Р Е А Л Н о С Т И  Н А  С Т у Д Е Н А Т А  В о Й Н А

масовите политически кампании  
в ранните години на Китайската 
народна република (1949–1958 г.)

зорниЦа ГреКова

много съвременни изследователи на китай и на китайската комунисти-
ческа партия (ккп) все още смятат, че комунистическият режим в китай-
ската народна република (кнр) дължи дългогодишното си съществуване 
единствено на употребата на сила. но в кнр пропагандата е също толко-
ва важна, колкото и полицейските части. с умелото използване на образи 
и изрази, които дълбоко са залегнали в мисленето и в езика на китайския 
народ, ккп успява да спечели подкрепата на народа през първите години 
на установяване на комунистическия режим1. както твърди един от най-
известните френски китаисти Ж. Жерне, „през целия период от управле-
нието си китайският режим показва своята оригиналност: с вниманието, 
което отделя на агитацията и на просвещаването на умовете, от една стра-
на, и с една революционна романтика – от друга“2.

в кнр от 1949 до 1958 г.3 се осъществяват няколко кампании, чи-
ято цел е да мобилизират населението и то да се приобщи към комунис-
тическата доктрина. някои автори са склонни да разделят този етап на 
два подетапа – етап на консолидацията на новата държава (1949–1952)4 и 

1 вж. Weatherly, robert. Politics in China Since 1949. Legitimizing Authoritarian Rule, 
london and New York: routledge, Taylor and Francis group, 2006, Chapter 1, pp. 15–40.

2 Жерне, Жак. Китайската цивилизация, софия: „кама“, 2004, с. 483.
3 периодите в съвременната история на кнр се делят основно на два: периодът 

на мао, т.е. годините на управление на мао дзъдун (1949–1976), и т.нар. прагматичен 
период, започнал с официалното идване на власт на дън сяопин през 1979 г. самото 
управление на мао дзъдун се разделя на три ясно очертани хронологично периода: от 
обявяването на кнр на 1 октомври 1949 до 1958 г.; годините на кампанията „големият 
скок“ и последствията от нея (1958–1965); годините на културната революция до смър-
тта на мао (1966–1976).

4 а. Жемчугов например описва този период като „спокойно, внимателно и раз-
умно навлизане във властта на новите ръководители на средното царство“. вж. Жемчу-
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етап на „съветски китай“, или „съветски период“ (1952/1953–1958)5. в 
статията ще бъдат разгледани масовите политически кампании, чиято цел 
е да допринесат за приобщаването на китайския народ към идеологията 
на ккп. не са обект на изследване икономическите кампании и реформи 
и кампаниите, насочени към решаването на спорни териториални въпроси 
(тибет, република китай и др.).

пропагандата и търсенето на привърженици в ранните години от 
съществуването на кнр се основават на две явления, които не може да 
се разглеждат отделно едно от друго. от една страна, това е същността 
на ккп и връзката ѝ със съветския модел и международното комунис-
тическо движение, а от друга страна – представите и темпераментът на 
лидера ѝ мао дзъдун. мао дълги години изучава живота и управлението 
на император Ци Шъ хуанди, произведенията на основните китайски фи-
лософи, политически дейци и писатели, като знае наизуст цели трактати 
на конфуций, лаодзъ, произведенията на моистите и легистите. но той 
никога не се определя като привърженик на някое вярване, учение или 
школа, а използва постулатите им в зависимост от конкретната обстанов-
ка и целите си6.

поради това в концепцията на ккп се преплитат както възгледите 
на марксизма-ленинизма, така и чисто утопични възгледи, традиционни 
за китайското общество от хилядолетия – идеята за голямото единение, 
или великото единство (датун)7, идеята за великия мир (тайпин), която 

гов, аркадий. Китайская головоломка. Интриги политической элиты, москва: ол-
ма-пресс; оао пф „красний пролетарий“, 2004, с. 182.

5 така например частта за китай, написана от франсоа Жипулу, в: ротер-
мунд, х. о. и др. История на Южна и Източна Азия през ХIХ и ХХ век, софия: „кама”, 
2003, с. 162 и сл.; робъртс, дж. а. г. История на Китай, софия: „рива“, 2009, с. 327; 
Жерне, Китайската цивилизация, 482–483; Fairbank, John King and merle goldman. 
China. A New History, Cambridge: The Belknap Press of harvard university Press, 2006, 
pp. 343–346.

6 Жемчугов, Китайская головоломка, с. 121–122.
7 комунистите в съвременен китай прегръщат горещо моистката фраза датун, 

заимствана от класическата литература. моистите по подобие на конфуций се обръщат 
назад в търсене на изгубената утопия, но за разлика от неговата сложна йерархия тяхната 
е удовлетворяващо егалитаристка. в действителност техните представи за онова отмина-
ло време удивително напомнят за колективизма, от който маркс смята, че се е зародило 
човешкото общество и към който отново ще се върне при развития комунизъм. „когато 
властвало великото дао, целият свят живеел заедно. способните и доблестни мъже били 
избирани (да ръководят народа); думите им били искрени и пораждали хармония. хората 
се отнасяли към родителите на другите като към свои. за възрастните било осигурено 
всичко необходимо чак до края на живота им. за здравите физически имало работа, а за 
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вдъхновява организаторите на т.нар. тайпинско въстание8 и която е в ос-
новата на датуншу (Datongshu) на кан Йоу’уей9. всички тези възгледи 
всъщност изразяват хилядолетния стремеж на китайците да се изгради 
общество, в което има единомислие и равнопоставеност. 

смята се, че възгледите на мао, които по-късно залягат в официална-
та идеология на ккп, са повлияни до голяма степен от основоположника 
на комунистическото движение в поднебесната империя – професора от 
пекинския университет ли даджао10. ли гледа на всички азиатски нации 
като на пролетаризирани нации, потъпквани от могъщите капиталистиче-
ски държави. той пропагандира сред студентите си известния популистки 

младите – образование. към вдовиците, сираците, бездетните и инвалидите били проя-
вявани вежливост и състрадание и за тях винаги се грижели. (…) това било времето на 
великото единство.“

8 тайпинското въстание е мощен бунт в китай по време на династията Цин (1644–
1912) в периода 1850–1864 г., ръководено от християнина хун сиуцюен. той създава 
царство в рамките на китайската империя, наречено небесното царство на великия мир, 
със столица в нандзин и с население от около 30 млн. души. въстаниците издигат някол-
ко искания: социални реформи, премахване на разделението между половете, отмяна на 
превързването на стъпалата, премахване на частната търговия и др. освен това издигат 
искане всички религии в китай да бъдат заличени, а да се изповядва само християнство, 
тъй като те приемат, че хун сиуцюен е по-малкият брат на Иисус христос. въстанието 
е жестоко потушено от армията на династия Цин, подпомагана от френски и английски 
войски. Историците в китай смятат, че по време на потушаването общият брой на жерт-
вите е между 20 и 30 млн.

9 кан Йоу’уей е роден на 19 март 1858 г. и умира на 31 март 1927 г. той е извес-
тен китайски учен, калиграф и политически реформатор. ръководи движение за устано-
вяването на конституционна монархия в китай през хІх в. и е пламенен китайски нацио-
налист. въпреки че след обявяването на република китай през 1912 г. той продължава 
да пропагандира своите идеи, те никога не се прилагат на практика. най-известната и 
противоречива теория на кан се съдържа в едноименния му труд „датуншу“ (т.е. „книга 
за великото единство“). в този труд кан предлага утопично бъдещ свят, в който няма 
да има политически граници, ще бъде управляван от едно централно правителство, но с 
демократични правила. в неговите представи светът е разделен на правоъгълни админи-
стративни области, които се ползват със самоуправление и с пряка демокрация, въпреки 
че продължават да са лоялни към централното световно правителство.

10 ли даджао се запознава с трудовете на к. маркс и ф. енгелс в превода им 
на японски език по време на обучението си в токийския университет Уаседа в периода 
1914–1916 г. в началото на 1918 г. ли започва работа в пекинския университет и още 
през ноември същата година създава „общество за изучаване на марксизма“. с помощта 
на Чен дусю и други техни привърженици те създават китайската комунистическа пар-
тия на нелегален конгрес в Шанхай, проведен от 23 юли до 5 август 1923 г. по-подробно 
вж. Жемчугов, Китайская головоломка, с. 108–112; ротермунд, История на Южна и 
Източна Азия…, с. 153 и сл.
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призив към интелектуалците да излязат сред народа и „да събудят колек-
тивния му градивен потенциал“11. ли даджао твърдо вярва, че спасението 
на китай е в ръцете на неговата селска класа. мао е впечатлен и от дълбо-
ко вкоренения национализъм на ли, което позволява на великия кормчия 
да бъде както марксист-ленинист, така и убеден националист12.

трудно е да се определи началото на първата кампания,  която мао 
и неговите сподвижници започват. първите кампании, които се раз-
виват в периода на консолидацията, съвпадат по време и са прово-
кирани както от вътрешната политическа обстановка в кнр, така и от 
избухналата корейска война (1950–1953). още в началото на 1950  г.13 
мао дзъдун лансира кампания в национален мащаб „за потискане на 
контрареволюционерите“14. според някои автори основната група, срещу 
която е насочена кампанията, са привържениците на гуоминдан, като те 
се делят на две групи – „бандити“ и „шпиони“15. „Бандитите“ са тези, кои-
то са участвали във въоръжената съпротива срещу ккп както по време 
на гражданската война, така и след обявяването на създаването на кнр. 
въпреки наименованието си „шпиони“ втората група не засяга лица, кои-
то действително са шпионирали, а по-скоро лица, които са работели за 
разузнаването на националистите. 

11 goldman, rene. „mao, maoism and mao-ology“, Pacific Affairs, Vol. 41, No. 4 
(Winter, 1968–1969), p. 564.

12 такова съчетание не е рядкост сред азиатските национални лидери, особено 
сред тези, които се борят за независимост на страните си. една от най-странните харак-
теристики на комунистическите партии в азия е точно съчетаването на идеологията на 
марксизма-ленинизма с идеологията на националноосвободителните движения и нацио-
нализма.

13 според франсоа Жипулу кампанията започва през 1951 г., но според нас тогава 
е пикът на кампания, започнала още по време на гражданската война. вж. ротермунд, 
История на Южна и Източна Азия…, с. 162 и сл. робърт Уедърли споделя мнението, че 
кампанията започва през февруари 1951 г., като според него освен към привържениците 
на гуоминдана тя е насочена и към тези, ползващи се с независима местна подкрепа (на-
пример религиозните водачи в кнр). вж. Weatherly, Politics in China…, p. 29–30.

14 по данни на официални източници първите съдилища за съдене на контра-
революционерите са създадени още през юли 1950 г., което доказва по безспорен на-
чин обвързаността на тази кампания с положението на корейския полуостров. за съ-
дилищата вж. Zedong, mao, The Writings of Mao Zedong (1949–1976), vol. I (September 
1949 – December 1955), ed. by michael Y.m. Kau and John K. leung, New York/london: 
m.e. Shape, Inc., 1986, p. 152.

15 Chang, J. and Jon halliday. Mao. The Unknown Story, london: Vintage books, 2006, 
p. 396.
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средствата за справяне с двете групи „контрареволюционери“ вари-
рат от масови манифестации в големите градове, през изложби, изобли-
чаващи контрареволюционната дейност в селата16, до публични процеси 
в съдилищата и физическото унищожаване на нарочените за привърже-
ници на гуоминдана. по повод на кампанията мао прави най-различни 
изказвания, като степента на острота, с която говори срещу „контраре-
волюционерите“, се различава в зависимост от мащаба на кампанията. 
в писмения си доклад до третия пленум на седмия централен комитет 
на ккп от 6 юни 1950 г., озаглавен „Борба за основното обръщане към 
по-доброто финансово и икономическо състояние на страната“17, мао 
твърди, че „ние трябва да елиминираме всички бандити, шпиони, хули-
гани, деспоти и всякакви други контрареволюционери, които заплашват 
народа. по този въпрос трябва да водим политика на съчетаване на по-
тискането и снизходителността“18. мао обяснява, че трябва да се водят 
непреклонни действия срещу активните контрареволюционери, но не и 
срещу тези, които със сила са били заставени да им сътрудничат, както и 
че не бива да се пренебрегват заслугите на доказалите се по-късно бивши 
привърженици на гуоминдана на Чан кай-шек.

първият официален коментар за кампанията „за потискане и ликви-
диране на контрареволюционерите“ мао прави на 27 септември 1950 г.19 
в този коментар той обосновава необходимостта от политика на „не-ек-
зекутиране на нито един [таен агент]20 и на не-задържане на мнозинството 
от тях“. той призовава и всички партийни комитети из кнр да се придър-
жат към тази политика. по този начин мао смята, че официалните органи 
по поддържане на сигурността ще трябва да се справят с по-конкретни и 
откровено заплашителни случаи. само три месеца по-късно мао изменя 
позицията си и в нов коментар от 19 декември 1950 г. заявява, че „при 
потискането на контрареволюционерите, моля, убедете се, че ще го на-
правите твърдо, точно и безжалостно, така че нищо [лошо]21 да не може 
да се каже за това сред различните кръгове на обществото“22. в цитира-

16 ротермунд, История на Южна и Източна Азия…, с. 162.
17 освен това съществува и устен доклад, който мао изнася пред пленума, оза-

главен „да не атакуваме по всички фронтове“. вж. Zedong, mao. The Writings, vol. I, pp. 
97–103.

18 Ibidem, p. 101. докладът е публикуван официално за пръв път на 13 юни 1950 г. 
в „Жънмин Жъбао“, с. 1.

19 Ibidem, p. 136–137.
20 Бележката е на редактора на изданието Zedong, mao. The Writings, vol. I.
21 Ibidem.
22 Ibid. p. 152.
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ния източник това е първият коментар за тази кампания, като след това 
се публикуват и други, но общо те обхващат времевата рамка 1950–1951 
година.

особено показателен за развитието на кампанията и на отношението 
на мао към привържениците на гуоминдана е коментарът, който той пра-
ви на 17 януари 1951 г.23 в него той говори за успешното екзекутиране 
на „бандитски шефове, местни главорези и жалки тирани, както и тайни 
агенти в двадесет и една области (т.нар. сиян) в западен хунан“24. мао 
обяснява, че само с твърда ръка може да се преборят с „арогантността 
на врага“. по-нататък той дава определение на думите си от предишния 
цитиран в статията коментар: „да се „удари твърдо“ означава да се обър-
не внимание на стратегията. да се „удари точно“ означава да се избягва 
екзекутирането [на хора]25 по погрешка. да се „удари безжалостно“ озна-
чава да се екзекутират решително всички реакционери, които заслужават 
да бъдат екзекутирани. разбира се, ние няма да екзекутираме тези, които 
не го заслужават“26.

за последствията от тази кампания няма точни данни, но се предпо-
лага, че броят на екзекутираните варира между 800 хил. и 2 млн. души. 
някои от главните лица на гуоминдана също стават жертва на тази кампа-
ния, въпреки че най-главните ръководители избягват от кампанията, ук-
ривайки се в чужбина или на о-в тайван, където по това време вече е обя-
вена република китай, ползваща се с протекциите на сащ. показателни 
са думите на мао, който казва: „ние не убиваме нито един от тези важни 
Чан кай-шек-овци. ние убиваме незначителните Чан кай-шек-овци“27.

още по-сложно е да се каже кога е сложен официален край на кам-
панията за потискане на контрареволюционерите, тъй като само няколко 
години по-късно – през лятото на 1955 г., кампанията се разгръща отново 
със същото наименование, като този път е насочена срещу реакционерите 
вътре в партията и в правителството. въпреки че официално не е изра-
зено становище и няма коментар на мао срещу кого точно е насочена, 
от развилите се събития става ясно, че тази кампания основно е срещу 
противниците на бързото коопериране и на извършваната в онзи момент 

23 Ibidem, p. 162–163.
24 Ibid., p. 162.
25 Ibid. p. 163, бележката е на редактора на изданието.
26 Ibidem.
27 Цит. по Chang and halliday, Mao…, p. 396.
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поземлена реформа28. в доклада си от юли 1955 г. великият кормчия спе-
циално обръща внимание на „някои другари“, които основават виждани-
ята си за развитието на кооперативното селско стопанство върху капита-
листически убеждения29.

скоро след разгръщането на кампанията „за потискане и ликвидира-
не на контрареволюционерите“ започва и участието на кнр във войната 
на корейския полуостров. на 25 юни 1950 г., когато войските на корей-
ската народнодемократична република (кндр) преминават наложената 
през 1945 г. граница по 38-ия паралел, започват въоръжените сблъсъци 
между армиите на двете кореи. няколко дни по-късно във войната се на-
месват частите на оон (изпратени от сащ и двадесет техни съюзници), 
а през есента на 1950  г.  – и частите на кнр30. след изтощителните за 
войниците и цивилното население близо тригодишни бойни действия, с 
посредничеството на джоу ънлай и джавахарлал неру и поради натиска 
на оон на 27 юли 1953 г. се подписва примирие между кндр и оон31, 
като република корея отказва да участва в него.

кнр се включва във войната на страната на кндр, като още след 
обявяването ѝ през юни 1950 г. започва да изпраща доброволци, а офици-
ално влиза в нея в края на октомври 1950 г. за целия тригодишен период 
мао изпраща милиони войници, като голяма част от тях са мобилизирани, 
въпреки че кнр заявява, че това са „доброволци“. междувременно през 
ноември 1950 г. започва кампанията, която става известна като „кан мей 
юен джао“, или в буквален превод „срещу сащ в подкрепа на корея“. 
този лозунг се превръща в наименованието на войната в кнр.

лозунгът на кампанията „кан мей юен джао“ е пример за чаню, който 
е използван умело от пропагандата на ккп в началните години от същест-
вуването на кнр. тук е мястото да се спомене, че четирите най-важни 
разреда на фразеологичните единици в китайския език са чаню – готовите 
изрази, яню – пословици и поговорки, съхоую – недоговорки и предания, 

28 по-подробно вж. Bernstein, Thomas P. „leadership and mass mobilisation in the 
Soviet and Chinese Collectivisation Campaigns of 1929–1930 and 1955–1956: a Compari-
son“, The China Quarterly, No. 31 (Jul.–Sep. 1967), pp. 1–47. тъй като кампаниите, свърза-
ни с поземлената реформа, са част от икономическите кампании на мао, в статията няма 
да бъдат разглеждани подробно.

29 Zedong, mao. The question of Agricultural Co-operation, Beijing: Foreign language 
Press, 1956, pp. 30–31.

30 съветската авиация подпомага севернокорейските и китайските войски, без 
ссср някога официално да е обявявал, че се включва във военните действия.

31 Има изследователи, които определят смъртта на сталин на 5 март 1953 г. като 
ключов фактор за склонността на кндр към подписване на споразумение.
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и гуанюню – често използвани изрази, или диалектни изрази. за целта на 
доклада ще разгледаме накратко категорията чаню, която е и най-често 
срещана в речи, лозунги и плакати. 

Чаню е особено явление в китайския език и фразеология, което об-
хваща цял ред типологични особености и признаци, обусловени от струк-
турно-семантичните характеристики, от принципите на фонетичния стро-
еж и от историята на развитието на китайския език. определението за 
чаню е: устойчиво фразеологично словосъчетание (най-често от четири 
думи и/или йероглифа), построено въз основа на нормите на древноки-
тайския език. Чаню е семантично монолитно, с обобщено преносно зна-
чение, носещо експресивен характер.

произходът на чаню се крие в най-далечните исторически времена. 
Източник на най-много чаню е китайската класическа литература – кон-
фуцианските канони, философските трактати, историческите хроники, 
древната художествена литература. китайските лингвисти определят 
като източници на чаню и древните исторически и философски притчи, 
легендите и митовете, афоризмите и пословиците, заимствани от други 
езици. зад повечето изрази чаню се крият дълги истории, чийто смисъл 
се разкрива от четирите думи и/или йероглифа, съставящи чаню. на пръв 
поглед поредицата от думи може да не прави смислосъдържателен из-
раз, но самите китайци винаги знаят какво се крие под повърхността ѝ. 
поради този специфичен и смислово-обусловен характер на чаню те се 
използват често от пропагандната машина на ккп въпреки формалното 
официално отричане на конфуцианските канони.

последствията от кампанията в подкрепа на кндр може да се търсят 
на няколко равнища. на първо място, тя допринася за консолидирането 
на китайското общество и приобщаването му към идеологията на новия 
управляващ режим. освен това кнр оказва неоценима помощ на кндр 
във военните действия, като за това китайците претърпяват огромни чо-
вешки загуби (загива и анин – най-големият син на мао), а икономика-
та на държавата се развива с по-бавни темпове поради необходимостта 
да се снабдява фронтът с оръжие, боеприпаси и продоволствия. третото 
последствие се отнася до чужденците, които са прицел на кампанията. 
в търсенето на шпиони китайското правителство проучва дейността на 
всички международни организации с дейност в китай, както и междуна-
родните контакти на китайските организации. до края на 1950 г. всички 
чужденци със замразени авоари напускат кнр. китайците християни са 
регистрирани и прегрупирани в организации, предназначени да огранича-
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ват и да възпират контактите им и финансовата помощ от други държави, 
включително и от ватикана.

следващите две кампании също се развиват на фона на корейската 
война, макар че не са пряко свързани с нея. третата кампания започва 
през декември 1951 г. и продължава до октомври 1952 г. остава в истори-
ята като „трите против“ и е насочена срещу корупцията, прахосничест-
вото и бюрократичните пречки и срещу три социални групи: партийни-
те членове, най-широките кръгове на администрацията, деловите среди 
(особено директорите на заводите). в китайските народни представи ци-
фрата „три“ е „мъжка“, т.е. нечетна цифра, а от троицата небе, земя и чо-
век се извеждат многобройни троични цикли. особено важно е понятието 
„трите мирогледа“, а също и сентенцията „трите учения са едно“, които 
се отнасят за конфуцианството, даоизма и будизма. в китай от древни 
времена има значителен брой словосъчетания с „три“, които се отнасят 
до конкретни състояния, предмети и др. така например в традиционното 
възприятие „трите против“, или „трите забрани“, са три вида животни, 
чието използването за храна е недопустимо  – дивата патица, кучето и 
змиорката32.

още през декември 1951  г. започва нова кампания, която допъл-
ва „трите против“ и която продължава по-кратко – до юни 1952 г. под 
претекста да изобличи „петте злини“ (подкупите, укриването на данъци, 
кражбите на държавни средства и материали, измамите около изпълне-
нието на държавни поръчки и кражбата на държавна стопанска инфор-
мация), ккп стартира кампанията „петте против“. този път става дума 
за организирана атака срещу китайските бизнесмени, като в градовете тя 
съответства на разгърнатото в селата движение срещу поземлените соб-
ственици33. ккп определя твърде общо лицата, срещу които е насочена 
кампанията, като „капиталистическата класа“. подобно определение дава 
възможност на партията да преследва всеки, който ѝ се струва подозри-
телен. кампанията се провежда най-яростно в Шанхай, където е най-голя-
мото струпване на икономическия и финансов елит на китай, т.е. в града 
с най-многобройна „капиталистическа класа“.

И в този случай наименованието на кампанията е заимствано от тра-
диционните за китайското общество разбирания за същността на цифрата 
„пет“ като символ. по думите на еберхард волфрам петицата е едно от 
най-важните числа в китайската нумерология. както и тройката, това е 

32 по-подробно вж. еберхард, волфрам. Лексикон на китайските символи. Об-
разният език на китайците, софия: Изток–запад, 2005, 452–455.

33 ротермунд, История на Южна и Източна Азия…, с. 163. 
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мъжко, нечетно число и с него се свързват петте посоки на света, петте 
мириса, петте вкуса и др. символиката на петицата се открива в тради-
ционната китайска медицина, астрология и геомантия. от особено значе-
ние като словосъчетание и разбиране е идеята за „петте забрани“ („петте 
против“) при будистите – да не убиват, да не крадат, да не се поддават на 
желания, да не пият алкохол и да не ядат месо34.

Целта на двете кампании „против“ е не само да изобличи и накаже 
реалните или предполагаемите врагове на народа, но и да насочи масите 
в правата линия, маркирана от партията. мао обещава „снизходителност 
за мнозинството и строгост за малцинството, снизходителност за тези, 
които с чиста съвест изповядат грешките си, и строгост за тези, които се 
противопоставят“35. посланието в този коментар на мао е ясно: предайте 
се или ще бъдете изобличени, като изобличените ще понесат възможно 
най-тежките наказания. скоро китайците разбират, че най-добрият начин 
да предпазят себе си е, като започнат да изобличават другите. подклаж-
дайки този страх, апаратчиците в китайската комунистическа партия за-
почват да привикват работници с цел да ги накарат да изобличат колегите 
си, а от своя страна, съседите издават съседи, дори деца предават родите-
лите си, а професионалните съсловия са сред най-добрите информатори36. 

кампаниите „против“ имат няколко ефекта. в икономическата об-
ласт те допринасят за намаляването на инфлацията и до увеличаването на 
контрола на правителството върху определени важни сектори на градска-
та икономика, което от своя страна е причина за увеличаване на упражня-
вания контрол върху тези сектори. кампанията „петте против“ довежда 
до конфискацията на 2 млрд. женминби37 (800 млн. щ.д.) от капиталис-
тическите елементи и е голяма стъпка към интегрирането на частните и 
управлявани според правилата на капитализма предприятия с държавно 
направляваната икономика (т.е. осъществява се социалистическа транс-
формация на капитализма). друг ефект от кампаниите е, че те служат за 
безмилостна атака срещу буржоазната идеология и следователно срещу 
властта на буржоазията в градските части. 

с двете кампании „против“, които на практика продължават почти 
до края на корейската война, се слага край и на първия подетап от раз-
витието на младата кнр. през следващите години (1952–1958) историята 

34 еберхард, в. Лексикон…, 350–353.
35 Zedong, mao. Selected Works, Beijing: Foreign language Press, vol. V, 1977.
36 lynch, michael. mao, london and New York: routledge, Taylor and Francis group, 

2004, p. 155.
37 официалната валута на китайската народна република.
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е свидетел на опитите на китай да следва модела на ссср, поради което 
този подетап е известен като „съветкия период“. началото му е белязано 
от лансирана от мао поземлена реформа, която би трябвало да доведе до 
масова колективизация, и от въвеждането на първия петгодишен план за 
икономическо развитие. поземлената реформа ще доведе до това, че през 
1957 г. почти цялата селскостопанска земя е колективизирана, а едва 3 % 
от фермите остават в частни ръце. 

напрежението, породено от масовата колективизация в селата и от 
трансформирането на икономиката по съветски модел, предизвиква въл-
нения, стачки и дори бурни демонстрации през цялата 1956  г. за да се 
ограничи техният ефект, мао определя през февруари 1957  г. тънката 
разлика между противоречията сред народа и тези, които противопоста-
вят партията на враговете. с цел да притъпят вълненията, властите раз-
решават оплакванията, издигайки за лозунг древната поговорка „Бай хуа 
дзи фан, бай дзиен джън мин“ („нека разцъфтят 100 цветя, нека си съпер-
ничат 100 школи“). древната поговорка, използвана като лозунг на тази 
кампания, препраща към периода в древен китай, в който има най-голяма 
свобода на мисълта и творчеството. по това време в поднебесната се 
развиват много философски и религиозни учения, като голяма част от тях 
си съперничат във възгледите и в целите си. този период остава в исто-
рията като „периода на стоте школи“. по време на цитираната кампания 
се издигат искания за независимост на съдебната система, изобличават се 
синдикатите, които не са нищо повече от продължение на партията, ата-
кувана е намесата на големия съветски брат. лозунгът „нека разцъфтят 
100 цветя“ е познат и на т.нар. западна цивилизация, тъй като през III в. 
сл.хр. климент александрийски (ок. 150 – ок. 215 г.) използва лозунга, за 
да пропагандира възраждането на културната жизненост38. 

на 26 май 1956 г. лу тин-и – секретар на отдела за пропаганда на 
Централния комитет на ккп, произнася историческа реч, озаглавена: 
„нека разцъфтят 100 цветя, нека си съперничат 100 школи“. в тази реч 
той обещава на учените свобода на мисълта, свободни дискусии, съзи-
дателност и право на критика. той твърди, че китай трябва да се учи от 
целия свят, дори и от враговете си, а не механично да копира съветския 
модел. 

Идеята за подобна кампания не се ражда само от проблемите в ки-
тайското общество, но и като следствие от проблемите между мао и н. 
хрушчов. в секретния доклад пред хх конгрес на кпсс през февруари 

38  Kagan, alan l. „music and the hundred Flowers movement”, The Music Quarterly, 
Vol. 49, No. 4 (Oct., 1963), p. 417.
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1956 г. н. хрушчов говори за престъпленията срещу партията, извърше-
ни от Й. сталин по време на управлението му (1922/1924–1953)39. едно 
от най-големите обвинения е, че сталин създава „култ към личността“, с 
което поставя себе си над кпсс. мао дзъдун възприема тези думи като 
опит за атака срещу властта му в ккп и в кнр. една от първите стъпки, 
които китайският лидер предприема, е да се издаде указ на осмия конгрес 
на ккп през ноември 1956 г., според който управлението на кнр е колек-
тивно, а не индивидуално. освен това по предложение на пън дъхуай се 
премахва стандартното включване на „мислите на мао като източник на 
вдъхновение за партията и за държавата“. 

развитието на събитията от 1956 г. предизвиква поредната депресия 
на великия кормчия и той се оттегля за три месеца на почивка40. скоро 
обаче мао се завръща победоносно като ръководител и излага принци-
пите на кампанията „стоте цветя“ в реч пред върховния държавен съвет, 
озаглавена „за правилното справяне с противоречията сред народа“ от 27 
февруари 1957 г. – публикувана чак на 19 юни 1957 г., или четири месеца 
по-късно в момент, когато в китай се разгаря поредната кампания срещу 
„реакционерите“. Шестте принципа, заложени в нея, са: „да се помага на 
народа да се обедини, а не да се разделя; да подпомага социалистическата 
трансформация и изграждане; да консолидира диктатурата на народната 
демокрация; да консолидира демократичния централизъм; да засилва ли-
дерството на ккп; да съдейства за социалистическата солидарност и за 
солидарността на миролюбивите народи от цял свят“41. 

в речта си той споменава на няколко пъти събитията в Унгария от 
есента на 1956 г., което кара някои автори да търсят връзка между пове-
дението на източноевропейските държави и това на китайския лидер42. 
подобна връзка може да се основава и на опасенията на мао от развен-
чаването на „култа към личността”, което според него е в основата на 
всичко случило се през 1956 г. в Източния блок. според мао кампанията 
ще е средство за разрешаване на „различните противоречия, които про-
дължават да съществуват в социалистическото общество“43. свободната 

39 lynch, Mao, р. 161.
40 Ibid., p. 162.
41 тези принципи не фигурират в оригиналния текст на речта на мао от 27 февру-

ари 1957 г. „за правилното овладяване на противоречията сред народа“”, а се появяват в 
редактираната версия от юни 1957 година.

42 вж.: Friedman, eduard. „The revolution in hungary and the hundred Flowers 
Period in China“, The Journal of Asian Studies, Vol. 25, No. 1 (Nov., 1965), p. 119.

43 Zedong, mao. Writings, vol. 2, p. 330.
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дискусия и конкуренцията на идеи би трябвало да допринесат за разви-
тието на изкуствата и науката и по този начин да залегнат в основата на 
икономическия възход на китай. по-нататък китайският лидер заявява, 
че „марксизмът е научна истина и той не се бои от критика… марксисти-
те не бива да се боят да бъдат критикувани от когото и да е“44. 

все пак, отговорът на интелектуалците в китай на този призив идва 
бавно. миналият им горчив опит и ограничените им права да критикуват 
постановките на партията или на партийния вожд ги правят недоверчиви 
към подобни изказвания. още повече, че в речта си мао набляга на фа-
кта, че някои линии на мислене, като „буржоазното мислене, догматизма, 
ревизионизма и опортюнизма“, няма да бъдат толерирани45. не пропуска 
също да отбележи и необходимостта от постоянна борба срещу контра-
революционерите.

поради колебанието на интелектуалците да се включат в подобна 
кампания (минава почти година, преди те да посмеят да изразят открито 
мнението си46) мао решава да им даде пример, като кани избрани журна-
листи в резиденцията си в пекин и им говори открито, а след това обикаля 
китай в специален влак, превърнат в правителствен център. тази демон-
страция дава желания резултат и интелектуалците, членовете на партията 
и обикновените китайци започват да представят свободно идеите си. по 
време на кампанията се издигат най-различни искания, а отделни социал-
ни слоеве изразяват недоволството си, особено като се има предвид ши-
рещият се сред населението глад. различни сдружения искат да получат 
правото да имат членове, академичната младеж и интелектуалците все по-
трудно понасят диктатурата на пролетариата и открито изразяват отно-
шението си, а работниците увеличават стачките, саботажите и насилието. 
Цялото китайско общество изразява недоволството си много по-бурно, 
отколкото е предвиждано от китайските лидери и особено от мао дзъдун. 

разбира се, тук се поставя въпросът дали тази кампания не е предва-
рително замислена по такъв начин, че да изкара наяве инакомислещите в 
китайското общество, които след това да бъдат наказани и превъзпитани. 
съществува и вероятността кампанията наистина да се е стремяла да даде 
воля на недоволството сред народа, за да не се стига до по-насилствени 
прояви. колкото по-дълго се развива кампанията, толкова по-остър ста-
ва тонът, с който се изразява възмущението. Университетски професор 

44 Ibidem, p. 332.
45 Ibidem, p. 320.
46 goldman, rene. „The rectification Campaign at Peking university: may–June 

1957“, The China Quarterly, No. 12 (Oct.–Dec., 1962), p. 138.
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стига дори дотам, че да се осмели да опише характера на властта на мао 
като „тираничен и безразсъден“, а студентското недоволство да прерасне 
в открити протести, а и в бунт през юни 1957 г. в гр. Ухан.

лозунгът за „стоте цветя“ се превръща в поредната кървава кампа-
ния за превъзпитание на населението. в поредица от статии и речи през 
май и юни 1957 г. мао обвинява интелектуалците и членовете на парти-
ята, които са се осмелили да го критикуват твърде остро, че са ‘десни’ 
партийни членове, които са на път да предадат революцията. „те се оп-
итват да използват възможността да отхвърлят комунистическата партия 
и работническата класа и да съборят великата кауза на социализма. те 
искат да върнат историята обратно към диктатурата на буржоазията… 
и да подчинят отново китайския народ на реакционното управление на 
империализма и неговите слепи последователи“47. тези, които са съдейст-
вали за „разцвета на стоте школи“, са принудени да ‘изповядат грешните 
си мисли’ и да ‘се пречистят’ чрез превъзпитание в отдалечени трудови 
лагери. смята се, че броят на жертвите на тази кампания е между половин 
и три четвърти милион партийни членове. всъщност онова, което започва 
като призив за свобода на изразяването, завършва като последователна 
политика за контрол върху мисълта.

от направения преглед на политическите кампании за масова моби-
лизация на китайското общество с цел неговото приобщаване към поли-
тиката и идеологията на китайската комунистическа партия може да се 
направи изводът, че мао и неговите последователи познават отлично ме-
ханизмите на пропагандата и начина на мислене на китайците. Чрез съче-
таването на традиционни образи и идеи и умелото им вплитане в пробле-
мите на всекидневието, функционерите на ккп успяват да легитимират 
новия режим и да наложат така необходимия им контрол за успешното 
трансформиране на китай според разбиранията на великия кормчия мао 
дзъдун.

47  Zedong, mao Writings, vol. 2, p. 566–67.
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можем ли да прочетем  
книгата на миналото?
Излизането от комунизма  
като херменевтичен проблем

ивайло знеПолсКи

„да затворим книгата на миналото!“ – този ключов призив от политиче-
ската реторика на прехода получи статут на метафора, обобщаваща пози-
цията на реформаторското крило в Българската комунистическа партия. 
в самото начало на прехода той маркира една реалност (политическа, со-
циална, психологическа), в която проблематиката на паметта се контро-
лира от прагматиката на момента – кръглата маса и договорените на нея 
мирен преход и национално помирение. но не успя да си осигури широ-
ко одобрение. зад афишираната прагматичност политическите опоненти 
видяха опасността прибързаното затваряне на „книгата на миналото“ да 
доведе до формална промяна, до симулиране на демократично обновле-
ние. в същото време беше и съвършено ясно, че в стеклата се ситуация 
„книгата“ не можеше да остане и отворена. в това се криеше рискът от 
подронване на постигнатия консенсус за мирен преход. Беше приета една 
модификация на първоначалния призив и той придоби следната форма: 
„да затворим книгата на миналото, след като я прочетем!“. Изискването 
книгата на миналото да бъде прочетена, преди да се затвори, създаде 
предпоставки за възникването на една херменевтика на прехода, доколко-
то мирното политическо преодоляване на комунизма притежава и херме-
невтично измерение. призивът е изграден от три семиотично силно нато-
варени понятия, всяко от които отключва богато на асоциации смислово 
поле, обособено и в същото време преплетено с другите две. 

понятието книга може да функционира в два модуса – единият он-
тологичен, отличаващ се с висока степен на дефинираност и олицетворя-
ващ Битието (на общността); другият – на нивото на екзистенциалното 
съществуване, свързан с различен вид наративи, характеризиращи се със 
своята незавършеност. единият модус визира цялата или окончателната 
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„истина“, другият насочва към процеса на разкриване на някаква „исти-
на“. Издигнатият от агентите на прехода призив, изглежда, има предвид 
първия модус, докато практиките на прехода последователно изместват 
акцента към втория. тук понятието книга насочва към факта за наличието 
на определена поредица от събития, личности и институции, чието осмис-
ляне предполага разказ или по-скоро множество разкази, организирани в 
сюжети, които трябва да бъдат проследени. следователно пред нас е кни-
га под формата на огромен, аморфен или по-скоро структуриращ се в дви-
жение текст, който изпитва трудност да артикулира тази множественост 
в едно цяло. нещо повече, „книгата“ в момента на позоваването на кни-
гата не съществува, не е нещо повече от възможност, извикана на живот 
от един все още не напълно изяснен проект. тя не е закрепена в писмен 
текст, самото ѝ назоваване я е дарило с битие, но битие несигурно, тъй 
като първоначално се явява като  поредица от необвързани събития, на-
бор от изплували от мрака на забравата или от дълбините на подсъзнани-
ето образи и спомени, пробудени от емоциите, владеещи днешния ден, от 
идеи, около които кристализира промяната. трудно е да приемем, че този 
текст е завършен, а още по-трудно, че е окончателен. едва ли бихме мог-
ли да говорим за една-единствена книга, без да имаме отговор на въпроса 
„кой е написал книгата?“ или по-скоро „кой пише книгата?“. от самото 
начало на прехода този въпрос остава открит, освен ако не приемем, че 
субект на писането са безличните сили на историческото развитие, самата 
книга е отпадъчен продукт на историческото самодвижение, а хората – 
консуматори на готовите резултати. но това означава да се върнем към 
въпроса за онтологичния статут на книгата. въпросът „кой пише книга-
та?“ остава открит, тъй като очевидно няма определен субект (в смисъла 
на консолидирана интерсубективност), който да поеме отговорността за 
авторството. обликът на книгата зависи от това, на какви събития, лич-
ности и символи ще се опре текстът. И какво отношение ще поддържа с 
разказите, опрени до други събития, личности и символи.

Изглежда, единственият пункт, по който може да бъде постигнато 
съгласие, е, че съдържанието на книгата се задава от миналото. това 
означава, че визираните събития, личности и символи са ситуирани в 
протеклото време, че от тях ни отделя някаква времева граница. но мо-
жем ли със сигурност да кажем какво точно представлява това минало? 
в терминологията на райнхарт козелек миналото представлява времеви 
пласт, който не може да бъде мислен като затворен и ограничен, принцип-
но различен от настоящето. обликът на миналото се очертава в процеса 
на прочита. няма минало само по себе си като някаква онтологична да-
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деност, то винаги е представено в настоящето, трансформирано в опит. 
тази ситуация е обозначена в съвременната историография с понятието 
passé-present (минало-настояще). „щом новото време отново и отново 
носи със себе си все нови неща, то и различното минало ще трябва спе-
циално да бъде откривано и познавано, и то в увеличаващата се с времето 
негова чуждост“1. тоест миналото не е веднъж завинаги дадено и трябва 
постоянно да бъде преоткривано и тълкувано.

но какво от това минало става част от сегашното и по този начин и 
миналото от книгата? какво от него е въвлечено в големия идеен дебат 
по обновяването на обществото след 1989 г.? миналото като обект, зада-
ващ съдържанието на книгата, която не притежава ясен контур, е също 
толкова множествено. за кое минало става дума: за миналото на комунис-
тическия режим (политическата му история, репресивните му практики, 
идеологическите му алибита, бавните му трансформации), за живота при 
комунизма (култура, всекидневие, банализиране на принудата), за инди-
видуалните съдби (стратегии за оцеляване, професионална реализация, 
отношение към режима) или за всичко това заедно?

другият съществен въпрос е как миналото достига до нас? по по-
нятни причини миналото, чиято времева граница се явява неочакваната 
радикална обществена промяна, се явява едновременно далечно и близко. 
от една страна, това е поради неговата сложна структурираност във вре-
мето и наличието на разлики в поколенческите гледни точки. то е далечно 
със своите начала за новите поколения, които нямат спомен за него. И е 
близко за тези, които пазят спомени за бруталното преминаване на валяка 
на времето през съдбите им, както и за тези, които са излезли от него вече 
като оформени личности, способни да синтезират личния си опит. но за 
всички тях това минало е далечно поради самия факт, че е представено 
в „сурово“ състояние (присъстващо преди всичко в журналистическите 
или политическите дискурси), необработено с подходящите процедури на 
историческото изследване и методите на социалните науки и не достига 
до нас под формата на обобщен и употребим от обществото опит, не е 
превърнато в писмена история, не е „вкарано“ в книга. то достига до 
днешния ден преди всичко под формата на изписани в паметта – индиви-
дуална или колективна – разкази за това, което е било. в известен смисъл 
тези разкази се субституират в своеобразен субект на разказването. 

1  козелек, райнхарт. Пластовете на времето. Изследвания по теория на исто-
рията. софия: дом на науките за човека и обществото, 2002, с. 404. първо издание: 
reinhart Koselleck, Zeitschichten. Studien zur Historik, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am 
main, 2000.
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миналото няма смисъл само по себе си, смисъл му придават хората, 
които го изследват, коментират или представят. ето защо третият член на 
фразата „да затворим книгата на миналото, след като я прочетем“ – про-
читът, актът на четене, се явява централен и внася яснота в усложнения-
та, които констатирахме във връзка с понятията книга и минало. Четене-
то предполага не само, че книгата, която организира миналото в разказ, 
представлява текст, но също така, че за това е необходима активността 
на четящия субект (философски, политически, битов), който, налагайки 
своята гледна точка, внася смисъл в миналото, оформя го като текст. този 
текст се създава под формата на интерпретация, доколкото творческият 
акт на четенето не създава един непознат автономен свят, а се опира на 
нещо, предшестващо акта на четенето.

спонтанното формулиране на повика едва ли е свързвало четенето 
с интерпретацията. неговият скрит умисъл по-скоро е предпоставял една 
вече налична (ненаписана, но лесно представима) книга, резултат на един 
нормативен прочит. призивът настоява да се назоват нещата (събития, 
лица, институции) с истинските им имена, да се изрече едно вече потвър-
дено от хода на времето знание, да се признае нещо, което е очевидно, но 
се премълчава и отрича – престъпният характер на тоталитарния режим. 
Целта е една общоприета равносметка да послужи за база на новия со-
циален градеж. но реформаторите от комунистическата партия, оглавили 
преврата срещу тодор Живков, имаха друга представа за книгата. тя 
черпи съдържанието си от същото минало, но нейният прочит на това ми-
нало се различава съществено. не във всичко този прочит е несъвместим 
с предпоставения нормативен прочит, той по-скоро частично го припо-
крива, частично му противоречи. това, което направи възможна кръглата 
маса, гарантирала мирния преход в България, е именно частичното при-
покриване на прочитите, що се отнася до водещия им принцип (разграни-
чаването и готовността за разграждане на тоталитарните структури), но 
не и до оценките, които засягаха конкретни периоди, практики, личности 
и дори принципи, свързани със системата. 

гадамер въвежда понятието „херменевтична ситуация“, за да опре-
дели рамката, мотивираща активността на интерпретиращия. последният 
не е в състояние да поддържа „обективно“ отношение със своя предмет, 
доколкото активността му е обусловена от определен исторически кон-
текст, от принадлежността му към определена традиция и споделящата я 
общност, от формираните на тази база предразсъдъчни структури на раз-
бирането, а също така и от интересите и очакванията, които са свързани с 
прочита… когато изучаваме определен период от миналото, ние винаги 
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изхождаме от структурите на предразбирането, превърнати в интерпрета-
ционни схеми, в „зрителният кръг, включващ и ограничаващ всичко оно-
ва, което е видимо от една гледна точка“2. 

драматургията на кръглата маса позволи да се откроят няколко ба-
зисни интерпретационни дихотомии, белязали не само процесите на пре-
хода, но и прочита на комунистическото минало. първата от тях се отна-
ся до обхвата на книгата, която предстои да бъде прочетена. за предста-
вителите на формиращата се демократична опозиция това е комунизмът 
като феномен в цялата негова продължителност и всичките му прояви; за 
представителите на Бкп – това е периодът на късния комунизъм, кулми-
ниращ в мирната му трансформация. за представителите на комунисти-
ческата партия прочитът е приключил с договореностите на кръглата 
маса, умъдряването и обновяването на обществото е обърнало гръб на 
всичко това от миналото, което представлява обременяваща отживелица. 
за представителите на раждащата се демократична опозиция прочитът 
трябва да започне с процеса на демократичното изграждане на страната и 
като едно от условията за това. 

Изхождайки от различните предпоставки на субектите на прехода 
и следвайки пол рикьор, мисля, че можем да поемем риска от извест-
но схематизиране и да приемем, че налице са две основни херменевтики 
на комунистическото минало. едната от тях е синхронна (пол рикьор я 
нарича още херменевтика на демистификацията), облягаща се на описа-
ние на изследвания обект, пресяващо многообразието на проявите му и 
редуциращо ги до едно определено значение. Изваждането на скритите 
смисли се осъществява под формата на описание, опряно на статисти-
ката и линейния разказ. всичко случило се е разположено на едно ниво 
и в едно време или по-точно извън времето, артикулирано в едно вечно 
сегашно. така комунизмът се явява като един затворен, с непроменим 
характер свят, в който всяко следващо събитие идва да потвърди вече 
изявената същност. структурата е по-важна от конкретните съдържания, 
като самата тя е построена на принципа на поредици тавтологични дихо-
томии: добро–лошо, прогресивно–реакционно, позволено–непозволено и 
т.н. „структурната обективност може да изглежда готова като абстрак-
тен момент (и то буквално абстрактен) на усвояването и разпознаването, 
чрез което абстрактната рефлексия се превръща в конкретна“3. в поли-
тическите науки синхронният подход се оказва изключително подходящ 

2  гадамер, ханс-георг. Истина и метод. плевен: еа, 1997, с. 416.
3  рикьор, пол. Конфликтът на интерпретациите. софия: наука и изкуство, 

2000, с. 7.



414

И С Т о Р И я ,  м И Т о Л о Г И я ,  П о Л И Т И К А

и доминиращ, например в представянето на националсоциалистическия 
режим. времето от 1933 до 1945 г. затваря един относително хомогенен 
период, в който очертаните структурни характеристики се разкриват по-
степенно, уплътнявайки се до окончателното им изпълване със съдържа-
ние, при което кулминацията и краят съвпадат. последното намира израз 
в една реплика на примо леви: „Чудовището е умряло, разрушавайки“. 
всичко това позволява нацизмът да бъде разглеждан като една изолирана 
система, послужила като основа за изграждането на теорията за тотали-
таризма. ако комунизмът беше рухнал през 50-те години на миналия век 
в резултат на военен конфликт или вътрешна революция, щеше да получи 
структурно описание, много близко до това на нацизма. 

другата херменевтика на комунизма, разгърната от субектите на 
прехода, застъпвана от представителите на бившата комунистическа пар-
тия, се обляга на принципите на диахронното описание, чувствително към 
еволюцията на режима, към скритите трансформации, разгърнати в диа-
пазона от революционния нарцистичен стадий при завземане на властта и 
масовия терор, през постепенното му налагане над обществото, банализи-
ране и омиротворяване до своеобразното му самоотстраняване и включ-
ване в процеса на демократично обновяване на обществото. този прочит 
поставя акцента върху промяната, различието в подобието. диахронният 
подход се обляга върху сравнението между предходни и следващи състо-
яния на системата. така изследваният феномен се разпада на отделни със-
тояния, които са свързани по-скоро от нишката на непомръкващия социа-
лен идеал, отърсващ се от деформациите, на добрите намерения, които 
не са загинали, тъй като престъпленията се четат като грешки – отначало 
на растежа, а след това на отклоняването от принципите. отделните му 
състояния са несъвместими едно с друго, но проектът, който прозира под 
тях, е константен. 

сравнявайки тези две херменевтики, тези два принципа на четене 
на миналото, можем да направим извода, че за едната интерпретираща 
група книгата на миналото се явява като книга с голям обем, обхваща-
ща цялостната история на комунизма; за другата интерпретираща група 
книгата е сведена до перипетиите на късната му еволюция и мирното му 
трансформиране, а погледът назад в историята, доколкото е представен, 
присъства под формата на отделната житейска биография, чието оформя-
не най-често е представяно като резултат от движение против течението 
на общата логика на системата.

синхронният и диахронният подход са противоположни и формално 
би трябвало да се изключват. следвайки пол рикьор, бихме могли да ка-
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жем, че при синхронното описание езикът (т.е. правилата на описанието) 
надделява над битието; а при диахронното описание битието, осъщест-
вяващо се в различни модуси (т.е. субективно преживеният опит), надде-
лява над езика. по този начин херменевтиката на синхронното описание 
се превръща в система, а херменевтиката на диахронното описание се 
превръща в проблем4. 

сблъсъкът на двете херменевтики на комунистическото минало в 
първото десетилетие на промяната беше до голяма степен в основата на 
блокирането на българското посткомунистическо общество. неартикули-
ран по същество в публичното пространство, този херменевтичен дебат 
очерта основните политически и морални дилеми на прехода. въпросът, 
пред който сме изправени днес, е: преодолимо ли е тяхното противопоста-
вяне. казано по друг начин, биха ли могли различните исторически момен-
ти на една обществена система да бъдат мислени в контекста на синхрон-
ната им вписаност, без да се стигне до обезличаването и претопяването 
им, както и до разрушаване или обезсмисляне на самата структура. това 
би могло да стане, ако приемем, че „диахронността притежава значение 
единствено чрез отношението си към синхронността, а не обратното“5. 
но поне досега не сме станали свидетели на опит да се осъществи подоб-
на връзка, което на практика означава и липса на прочит, който да е ед-
накво приемлив за всички легитимни участници в акта на интерпретация. 
намираме се в центъра на истински конфликт на интерпретациите, нещо 
повече – на ожесточена война на езиците, на които се изговаря не само 
миналото, но също така настоящето и дори бъдещето. можем да четем 
книгата на миналото, но не можем да я прочетем. Прочитът не е една 
предпоставка, отвъд която започва нормализацията (постигане на консен-
сус в оценката на престъпленията на комунизма и разграничаването от 
тях; намаляване на конфронтацията, периодично придобиваща характер 
на латентна гражданска война; съвместни усилия около обществено по-
лезни цели). прочитът е самият процес, самата същност на житейската 
продължителност. Прочитът на книгата на миналото е самият процес 
на писане на книгата на миналото.

гадамер нарича херменевтичното съзнание съзнание за нашата не-
преодолима крайност. абсолютизирането на една или друга интерпрета-
ция и догматичното придържане към предписаните от това поведения е 
равносилно на загубата на езика, чрез който се изговарят явленията. по-
падаме в силовото поле на готовите истини, на клишетата, на вносните 

4  пак там, с. 63. 
5  пак там, с. 39. 
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понятия, на езика, превърнат във фалшиво покривало на реалния свят. 
херменевтичната криза на незавършилия български преход се изразява 
в деформациите на самото херменевтично съзнание, в липсата на хер-
меневтичен опит, разбиран и като комуникативен опит. следвайки гада-
мер, трябва да приемем, че „херменевтичният опит е корективът, чрез 
който мислещият разум се освобождава от езиковия плен“6. липсата на 
херменевтична култура се оглежда в една традиция, култивирана и въз-
произвеждана през комунистическата епоха в преповтарянето на заучени 
идеологически клишета. всичко това прави труден и прехода от херме-
невтично съзнание към гражданско съзнание. така ненаписаната книга не 
може да бъде и прочетена.

6  гадамер, Истина и метод, с. 552.
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Деконструкции на митове  
от националните истории:
България и Румъния  
в сравнителен контекст

БлаГовест няГулов

националната история е сферата от историческото познание, която веро-
ятно мобилизира най-много политически употреби. една нация не може 
да съществува без своя писмена история, която създава чувството за 
споделено минало като част от националната идентичност. но след като 
е създадена от нацията, националната история често се представя вече 
и като създател на тази нация. в случая се извършва смесване на двете 
значения на термина „история“ – като реален исторически процес и като 
историографски дискурс за този процес. 

писането и популяризирането на националната история е свързано с 
историческите митове. под исторически мит разбирам разказ за минало-
то, който не намира потвърждение в историческите извори или ги използ-
ва и коментира тенденциозно с извъннаучни цели и който придобива сим-
волно значение като „сакрализирана истина“. митът може да драмати-
зира действителни събития и факти, да пропуска други и да добавя нови, 
за които няма доказателства, или да представя напълно въображаема 
история. Употребяван за политически цели, митологизираният историче-
ски разказ става част от политическата митология. Исторически митове 
съществуват при всички политически режими, но в условията на автори-
тарни и тоталитарни форми на управление те са повече и имат по-голям 
потенциал за въздействие, отколкото при демокрация. един мит служи на 
нацията и държавата като обединяващ и разграничаващ, конструктивен и 
деструктивен, помиряващ и конфликтен фактор в зависимост от целите на 
неговите употреби. 

Историческите митове имат място както в политическата и социална-
та сфера, така и в историографията. развитието на модерната историче-
ска наука демонстрира постоянното напрежение между професионализъм 
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и национализъм при изследването и реконструирането на националната 
история. но всеки напредък в академичните проучвания става „опасен“ за 
националната историческа митология1. този процес води до деконструк-
ция на митовете или до демитологизация на националната история. 

деконструкцията на историческите митове е всъщност академична 
нормализация на историческия разказ чрез рационален критически ана-
лиз на извори и историография. тя е характерна особено за периодите 
на политически преход от авторитарни и тоталитарни към демократични 
политически режими. но тогава, когато мотивите за нея излязат извън 
целите на научното изследване, деконструкцията, представяна обобще-
но като демитологизация на историята, може да доведе до деструкция и 
отрицание на възможността да се опознае миналото чрез историческата 
наука. превръщането на демитологизацията в „мода“ създава условия, 
при които някои възродители на стари или създатели на нови митове се 
(само)представят като „демитологизатори“. 

Националните истории в преход

сравнителното изследване на деконструкциите на някои митове от на-
ционалните истории в България и румъния в условията на преход към 
демокрация след 1989 г. дава възможност да се откроят общите и спе-
цифични измерения в тези процеси, да се обяснят по-добре причините, 
които ги пораждат, техните форми и интензивност. приемственост в про-
мяната (по израза на немския историк волфганг хьопкен2) като че ли 
характеризира най-точно състоянието на историографията и в  България3, 

1  Coakley, John. mobilizing the Past: Nationalist Images of history, Nationalism and 
Ethnic Politics, 2006, № 4, pp. 531–560. 

2  Höpken, Wolfgang. „Kontinuität im Wandel”: historiographie in Bulgarien seit der 
Wende. Österreichishe Osthefte, 44, Wien 2002, heft 1/2, S. 487–498.

3  вж. по-подробно: Todorova, maria. historiography of the Countries of eastern 
europe: Bulgaria. American Historical Review, 94 (4) 1992, pp. 1105–1117; История-
та като наука, образование и професия. с.: гутенберг, 2002; Preshlenova, rumjana. 
Freiheit als Verantwortung: Die historiographie in Bulgarien nach dem umbruch. Öster-
reichishe Osthefte, 44, Wien, 2002, heft 1/2, S. 473–486; höpken, Wolfgang. Op. cit.; 
Koleva, Daniela, Ivan elenkov. Did „the Change“ happen? Post-socialist historiography 
in Bulgaria. In: Brunnbauer, ulf (ed.) (Re)Writing History – Historiography in Southeast 
Europe after Socialism, münster: lit, 2004, pp. 94–127; Brunnbauer, ulf. Introduction. 
(re)Writing history in Southeast europe. Ibid. pp. 9–30; запрянова, антоанета, Благо-
вест нягулов, Илияна марчева. Историографията между приемственост и промяна. 
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и в румъния4 през годините след падането на комунистическите режими. 
запазването на институционалната структура на историческата наука и 
на нейния кадрови потенциал обяснява приемствеността, а тяхното адап-
тиране, частично обновяване и разширяване в новите условия определят 
промените. 

от 60-те на хх в. и в България, и в румъния се наблюдава завръщане 
към националната ориентация в изследването на миналото, характерна за 
XIX и първата половина на хх в. след политическото и идеологическо 
укрепване на комунистическите режими тя трябва да затвърди тяхната 
легитимност. в съответствие с по-силно изразената национална авто-
номност на режима на н. Чаушеску в румъния тази тенденция в исто-
риографията е по-силно изразена в румъния, отколкото в България. при 
тези условия се създават предпоставки за възраждане на стари и поява 
на нови митове. процесът на деидеологизация на науката след полити-
ческите промени в края на 1989 г., разбиран като отхвърляне на маркси-
зма-ленинизма, всъщност често приема формата на „национализация“ на 
историческото познание. нейната интензивност е зависима от политиче-
ските потребности на националната държава. приемствеността в истори-
ческите изследвания се проявява не само в запазването на нацията като 
централен обект на изследване и на националната гледна точка в историо-
графските интерпретации. тя се наблюдава и в продължаването на описа-
телната традиция в духа на позитивизма, доминирането на политическата 
история, дистанцирането на историците от теорията. приемствеността се 
запазва също така в социалните функции на историческата наука, в из-

Исторически преглед, с., 2005, № 1–2, 3–97; същите (съст.) Историческата наука 
в България  – състояние и перспективи. с.: Институт по история на Бан, 2006; 
колева, даниела, Иван еленков. промените в българската историческа наука след 
1989  г.: очертания и граници. в: мишкова, диана (съст.). Балканският XIX век. 
Други прочити, с.: рива, 2006, 28–81; Предизвикателствата на промяната. на-
ционална научна конференция, софия, 10–11 ноември 2004, с., 2006. 

4  вж. по-подробно: Pippidi, andrei. une histoire en reconsruction. la culture his-
torique roumaine de 1989 à 1992, In: marès antoine (dir.). Histoire et pouvour en Europe 
médiane, Paris: l’harmatan, 1996, p. 239–262; Boia, lucian. romanian historiography af-
ter 1989, Österreichishe Osthefte, 44, Wien, 2002, heft 1/2, pp. 499–505; heppner harald. 
Die rumänische historiographie seit 1989, Ősterreichishe Osthefte, 44, Wien, 2002, heft 1/2, 
S. 507–512; Vultur, Smaranda. New Topics, New Tendencies and New generation of his-
torians in romanian historiography. In: Brunnbauer, ulf (ed.). (Re)Writing History – His-
toriography in Southeast Europe after Socialism, münster: lit, 2004, pp. 236–256; Culic, 
Irina. re-Writing the history of romania after the Fall of Communism. Blackwell History 
Compass, July 2005 (http://www.history-compass.com/viewpoint.asp?section=7&ref=132)
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ползването на нейния потенциал да създава идентичност и да легитимира 
политическия ред.

промените се извършват под влияние на политическия, социален и 
идеологически преход и на кризата, преживявана от историята като на-
учна дисциплина в световен мащаб. провеждат се частични реформи на 
съществуващите научни институции и се появяват нови частни институ-
ции, сменят се професионални идентичности и се изявява ново поколение 
изследователи на миналото. Историците започват да изследват забранени 
в миналото теми, отхвърлят окончателно старите методологически па-
радигми и коригират идеологическите изопачавания, преосмислят, пре-
оценяват и демитологизират периоди, процеси, събития или личности в 
националната история. в условията на плурализъм национализмът е под-
ложен на критика от позициите на либерализма и постмодерната теория. 
тази критика се оказва в известен смисъл и нова „социална поръчка“, 
стимулирана от запада и процесите на европейска интеграция и глобали-
зация. същевременно се възражда любителската историография с откро-
вено националистическа ориентация. с появата на многообразие от ис-
торически визии за обществото академичната наука губи монопол върху 
тълкуването на историята.

Историците и в двете страни се намират в догонващи позиции спря-
мо западните школи в хуманитаристиката и социалните науки. новите 
тенденции в историческите изследвания и интердисциплинарните подхо-
ди към миналото идват предимно от сродни научни дисциплини  – кул-
турология, политология, антропология, социология и литературознание. 
ревизионизмът на утвърдените и познати исторически визии идва също 
предимно от среди, които са „периферни“ спрямо традиционната исто-
рическа наука (т.е. спрямо учените, които изследват миналото по исто-
рически извори). деконструкциите на исторически митове се правят по-
вече „отвън“, „отстрани“ или „отгоре“, от учени, работещи в чужбина, 
във „външни“ и гранични на „чистата“ историческа наука области или 
занимаващи се с обща история и историография. сравнителният контекст 
в историографските обзори за Източна европа и Балканите показва, че 
както национализмът, така и ревизионизмът по отношение на историята в 
България се оказва сравнително по-умерен, отколкото в румъния5. 

5  вж.: Kováč D. Paradoxa und Dilemma der post-kommunistishen Geshichtsschrei-
bung, Österreichischen Osthefte, 44, Wien, 2002, heft 1/2, S. 15–42; Ivanišević a., a. Kap-
peler, a. Suppan. Geschihtwissenschaft zwischen Tradition, ideologischen Wandel und nati-
onalstaatlicher Öffentlichkeit – Ibid., S. 527–540; Brunnbauer u. Introduction. (Re)Writing 
History in Southeast Europe. In: Brunnbauer u. (ed.) (re)Writing history – historiography in 
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в центъра на усилията за деконструкция на историческите митове 
в България попада османският период от историята на българите (XIV–
XIX в.) и особено неговата последна фаза  – Българското възраждане 
(преди всичко XIX в. – до 1878 г.), когато се ражда модерната българска 
нация. най-сериозно предизвикателство към научните интерпретации за 
възраждането предлага изследването на историка и културолог румен 
даскалов6, в което чрез дискурсивен анализ се представя и анализира 
развитието на историографските идеи и спорове по темата. според авто-
ра възраждането изпълнява функциите на учредителски мит за началото 
на модерното развитие на българската нация. 

този демитологизиращ подход се коментира с одобрителен патос от 
изследователи извън историческата гилдия, намира насърчителен отзвук 
в средите на нови частни институции (като Центъра за академични из-
следвания) и вдъхновява нови, по-радикални ревизии7. но той се посреща 
сдържано от традиционните историци, ангажирани с темата. Без да от-
хвърля значението на цитираната книга, един от най-добрите познавачи 
на възраждането – Илия тодев, подчертава по този повод, че без опита 
от изследване на историческия процес въз основа на извори е невъзмож-
но да се напише достойна за внимание теория или история на история-
та. той характеризира „възрожденознанието“ като научно направление, 
което следва академични критерии, но същевременно от гледна точка на 
приложимост то „не трябва да вреди на България“. Или с други думи, то 
трябва да бъде „колкото академично, толкова и патриотично“, без да има 
като основна функция „да подава материал за патриотични уроци“. тодев 
не отрича необходимостта от преосмисляне на възрожденския период, 
но възразява срещу политизираните тези, които го представят едва ли 

Southeast europe after Socialism. Studies on South east europe. vol. 4, münster: lit, 2004, 
pp. 9–30.

6  даскалов, румен. Как се мисли Българското Възраждане? Историограф-
ско проучване. с.: лик, 2002. книгата получава и международно признание чрез 
превод на английски – Daskalov, rumen. The Making of a Nation in the Balkans: Histo-
riography of the Bulgarian Revival. Budapest: Central european university Press, 2004.

7  вж.: димитров, георги. да мислим ли възраждането? паметник на възраж-
дането или паметник в блатото на нашата национална историография. Социологически 
проблеми, 2004, № 1–2, 309–326; мишкова, диана (съст.) Балканският XIX век. Други 
прочити, с.: рива, 2006. Инспириран от този анализ, историкът александър везенков 
оспорва не само употребата на термина възраждане, но и обособяването на такава епоха 
в българската история. – везенков, александър. очевидно само на пръв поглед: Българ-
ското възраждане като отделна епоха. в: мишкова, диана (съст.) Балканският XIX век, 
82–127. 
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не като „шовинистическа, комунистическа, русофилска или туркофобска 
митологема“8.

заслужават внимание и опитите за деконструкция на утвърдените 
представи за „тежкото турско робство“, или на мита „пет века ни клаха“, 
както го нарича френският историк българист Бернар лори. от позици-
ите по-скоро на антрополог той обяснява възникването на този мит в ис-
торическото съзнание на българите с пренасянето между поколенията на 
спомена за екстремно насилие по време на „кърджалийските размирици“ 
в края на XVIII и началото на хIх в. върху петте века на „османския 
режим“. тази представа се засилва след добре документираните наси-
лия при потушаването на априлското въстание от 1876 г. според лори 
„кърджалийското време“, което не може да се разглежда само като част 
от българската история, „лишава българите от европейския трус“ между 
френската революция от 1789 г. и виенския конгрес от 1915 г. отговорът 
на вера мутафчиева, признат специалист по османска история, включи-
телно и на „кърджалийските размирици“, опровергава посочените и дру-
ги твърдения, които тя обяснява с недобро познаване на фактите, двоен 
стандарт, приложен от чуждестранния учен към българската история, и в 
крайна сметка със стремеж да се разграничат балканците от западноевро-
пейците9. 

ако този дебат остава само в академичната сфера, случаят с т. нар. 
мит Батак от 2007  г. получава голям публичен отзвук. един германо-
български проект към Берлинския свободен университет за изследване 
на „антиислямските стереотипи“, които се приписват на колективната 
памет за клането на българи в Батак по време на априлското въстание 
през 1876 г., и предвидената по този проект научна конференция в со-
фия дават повод за остра полемика, политически и граждански деклара-
ции, драматични коментари в медиите и научни дискусии. този случай 
демонстрира как един трагичен исторически факт, придобил измерения 
на национална травма, може да се превърне от обект на алтернативни 
научни тълкувания в катализатор на обществено напрежение и инстру-

8  тодев, Илия. възрожденознанието днес  – предизвикателства и възможности 
за отговор. в: Историческата наука в България, 209–218 (http://www.ihist.bas.bg/CV/
XV-XIX_ITodev/IT_Vyzrozhdenoznanie.htm); същият. Баташкото клане – мит или исто-
рия (възрожденознание и възрожденофобия: 4 тезиса за научна дискусия) –http://www.
ihist.bas.bg/CV/XV–XIX_ITodev/Tezisi_Batak.htm#_ftn9

9  вж.: лори, Бернар. разсъждения върху историческия мит „пет века ни  клаха“. 
Историческо бъдеще, с., бр. 1, 1997, 92–97; мутафчиева, вера. някои разсъждения от-
носно разсъжденията на Бернар лори върху историческия мит „пет века ни клаха“. Ис-
торическо бъдеще, бр. 2, 1997, 75–80. 
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мент за политическа пропаганда. политическото ръководство на страната 
оценява проекта като „остра провокация към националната ни история“, 
официалните представители на академичната наука се разграничават от 
него и отказват да бъдат домакини на предвидената конференция, а в за-
щита на свободата на научните изследвания се обявяват предимно учени 
извън рамките на научните институции. проектът дава още един повод да 
се анализира т.нар. от Ил. тодев „възрожденофобия“, която той оценява 
като „атака срещу легитимността на българската нация“10. 

най-радикалният опит за деконструкция на представите за румън-
ската национална история след 1989 г. прави лучиан Боя, професор по 
историография в Букурещкия университет. неговите публикации11 се за-
нимават с ролята на митовете при формиране на дискурсите за миналото 
(особено тези на национализма и комунизма). Боя опровергава тезата за 
единствената историческа истина, акцентира върху ролята на въобра-
жаемото като важeн елемент при писането на история и отрича възмож-
ността да съществува обективна история като познание за миналото. в 
най-нашумялата си книга История и мит в румънското съзнание той 
деконструира последователно основните митове за румънската история, 
свързани с произхода, континуитета, единството, румънизма и „другите“, 
„героите“ от миналото. като типичен пример за митологизация в исто-
рията Боя сочи интерпретацията за влашкия владетел от XVI в. михай 
витязул/михаил смелия. Чрез проектиране в миналото на националната 
идеология от XIX–XX в. той е представян в историографията като създа-
тел на румънското „национално единство“ с аргумента, че за кратко вре-
ме през 1600 г. обединява или става владетел на трите княжества влахия, 
трансилвания и молдова (т.е. трите исторически области на съвременна-
та румънска държава)12. 

силно критичният, деконструктивистки подход към историята на 
румъния печели популярност на Боя в чужбина, привлича негови после-
дователи сред по-младото поколение историци, но поражда силни възра-

10  вж.: Балева, мартина, Улф Брунбауер (съст.). Батак като място на памет-
та. с.: Изток-запад, 2007; Историята – наука или политическа пропаганда – култура, 
бр. 18 (2457), 8.05.2007; тодев, Илия. Баташкото клане – мит или история.

11  Boia, lucian. Istorie şi mit în conştiinţa românească, Bucuresti: humanitas, 1997; 
Idem. Jocul, cu trecutul: istoria între adevar şi ficţiune, Bucureşti: humanitas, 1998; Idem 
(ed.), Miturile comunismului românesc, Bucureşti: humanitas, 1998; Idem. Mitologia ştiinti-
fică a comunismului, Bucureşti, humanitas, 1999; Idem, Două secole de mitologie natională, 
Bucureşti: humanitas, 1999; Idem, Pentru o istorie a imaginarului, Bucureşti: humanitas, 
2000.

12  Boia, lucian. Istorie si mit în conştiinţa românească, p. 7, 22–26.
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жения сред преобладаващата част от историческата колегия в страната. в 
книга-отговор историкът Йоан-аурел поп, преподавател в Университета 
в клуж13, опонира на „течението“, чийто представител е Боя и чиито цели 
са отричане на националните стойности и на патриотичното възпитание 
чрез националната история. наред с това, подобно на реакциите в българ-
ския случай, той изтъква, че Боя няма собствени изследвания и не познава 
документацията и всички публикации в широката научна проблематика, 
която коментира. в тази връзка са приведени свидетелства за наличие 
на общо съзнание за единството на румънците още от XIV в., които не 
се вписват в категоричните постановки за липсата на такова съзнание до 
XIX в. друг, и то виден представител на традиционната колегия в лицето 
на Йоaн скурту сравнява радикализма на Боя с този на румънските леги-
онери от 1940 г. и особено – с позициите на сталинистите от началото на 
50-те години, които също са отричали националните аспекти в румънска-
та история14. 

Деконструкции на митовете за произхода 

темата за етногенезиса на нацията вълнува обществата и историците от 
появата на модерните национални общности. Интересът към нея нараства 
значително във времена на политически преход, както става в България 
и румъния. три градивни компонента присъстват като предтечи във вер-
сиите за произхода на българите и румънците. при българите „тройната 
формула“ включва траките, славяните и (пра)българите (или древните 
българи), а при румънците съответно – даките, римляните (или римски-
те колонисти) и славяните (изредени хронологически като присъствие 
в днешните територии). политически мотивации, а не само академична 
рационалност, определят противоположните амплитуди във версиите за 
националните генеалогии. в условията на различни режими и идеоло-
гически въздействия се наблюдава стремеж да се поставя акцент върху 
един от посочените компоненти. а търсенето на възможно най-отдалечен 
в миналото, най-автохтонен или най-престижен предтеча води до мито-

13  Pop, Ioan-aurel. Istoria, adevărul şi miturile. Note de lectura. Bucureşti: editura 
enciclopedică, 2002.

14  не са спестени и „разкритията“ за „комунистическото“ минало на л. Боя и за 
неговите тогавашни противоположни интерпретации на моменти от румънската история 
като обединението от 1918 г. – Scurtu, Ioan. Istoriografia românească de după 1989 privind 
marea unire din 1918 – Historia, Bucureşti, decembrie 2008, pp. 18–22.
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логизация. що се отнася до деконструкциите на митовете за произхода 
след 1989 г. и в България, и в румъния техните автори изхождат от раз-
бирането, че нацията не е биологичен организъм, а социална конструкция 
или културен синтез. те критикуват постсоциалистическото обсебване от 
темата за етногенезиса, нейните политически употреби и националисти-
чески интерпретации във времето на глобализацията. 

Известно е, както посочва в свои анализи по темата етнологът Илия 
Илиев15, че славяните доминират в теориите за произхода на българите 
през периода на националното възраждане – от историята на паисий хи-
лендарски (1762) до 1878 г., както и след втората световна война. реаби-
литацията на прабългарите се извършва бавно след появата на модерната 
българска държава, като те излизат на преден план през периода между 
двете световни войни. най-после траките стават актуални по времето на 
„развития“ социализъм – през 70-те и 80-те години на хх в. славяните са 
необходими, за да свържат българите с русия/съветския съюз, прабъл-
гарите – за да се докаже обособената идентичност на българската нация, 
а траките – за да се аргументира наследство в духовната сфера или да 
се отстои самостоятелно пространство от страна на интелигенцията. от 
60-те и особено след 70-те години на хх в. българският етногенезис се 
обяснява с тезата за смесването на траки, славяни и прабългари. 

в условията на демократизация и европеизация след 1989 г. се поя-
вява нужда и от нова българска генеалогия. славяните вече са „компро-
метирани“ от комунистическата пропаганда. дълго време налаганата теза 
за славянския произход е подложена на демитологизация16. Интересът 
към траките спада, тъй като те са вече преекспонирани по време на пред-
ходния режим или са прекалено интелектуализирани. така отново, както 
през периода между двете световни войни, на преден план излизат пра-
българите, наричани вече „древни българи“.

15  вж.: Iliev, Ilia. On the history of Bulgarian genealogy. Institut für die Wissenshaften 
vom Menschen Working Papers, № 5/2000, Wien; Idem, The Proper use of ancestors. Ethno-
logia Balkanica, vol. 2, 1998, pp. 7–18.

16  пример за това са публикациите на историка пламен Цветков. в тях се изтъква, 
че българите са един от най-старите народи, които са съумели да оцелеят до днес, и че въ-
преки смесването им със завареното население на Балканите, те са запазили своя език и 
народностни черти. славянското влияние не се отрича напълно, но се свежда не толкова 
до антропологическо наследство, колкото до езиково влияние чрез кирило-методиевската 
традиция. вж: Цветков, пламен с. Славяни ли са българите? с.: тангра таннакра, 1998; 
същият. Народностно потекло и национално самосъзнание. с.: нов български универ-
ситет, 2007, 205–460. 
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древните българи са представяни като високо цивилизовани индоев-
ропейци от Изток (с прародина в долините на памир и таримската кот-
ловина между тян Шан и северните склонове на тибет). освен деклари-
раното „възстановяване на историческата истина“, другата политически 
мотивирана цел в случая е българите да бъдат разграничени от тюрките 
и славяните, за да се утвърди представата за тях като част от цивилизо-
ваните европейски народи. силен стимул за това тълкуване е намирането 
на историческо „основание“ за повишено национално самочувствие в ус-
ловия на труден политически и икономически преход. принос за възраж-
дането на „прабългаризма“ имат емигранти, предимно непрофесионални 
любители на историята, и някои изследователи, които са останали „встра-
ни“ от традиционната историческа колегия17. 

след създаването на институционален център, ангажиран с реабили-
тирането на древните българи, в лицето на общобългарската фондация 
Тангра ТанНакРа18, отделни академични учени подкрепят или се адапти-
рат повече или по-малко предпазливо към новите трактовки за българския 
произход и прародина. все пак професионалната гилдия на историците 
остава като цяло резервирана към ескалацията на публичния интерес към 
„прабългаристиката“. по отношение на българския етногенезис в акаде-
мичната историография и в учебниците доминира тезата за създаване на 
„българската народност“ докъм първите десетилетия на X в. от смесване-
то на славяните и (древните) българи с превес към държавническата роля 
на българите, но без да се пренебрегва определящата роля на славянското 
езиково и културно влияние. значението на местното заварено население 
и специално на траките е значително ограничено в сравнение с визиите 
преди 1989 г. същевременно се наблюдава раздвоение на версиите от-
носно произхода, прародината и историята на древните българи, както и 
оспорване на утвърденото начало на българската държавност19. 

17  особено популярни в обществото стават „прабългарските“ книги на стопанския 
историк петър добрев. появява се интерес и към лансираната от ганчо Ценов (1910 г.) 
автохтонна теория за произхода на българския народ, която отхвърля тезата за българи-
те като късни пришълци на Балканския полуостров – вж. например христов, владимир. 
България – обетованата земя. Политика, с., бр. 155, 6–12 април 2007.

18  вж. http://tangra-bg.org
19  годината 681-ва като начало на българската средновековна държава е третира-

на като мит от популярния историк Божидар димитров. той изтегля тази дата към 632 г. 
или към създаването на кримския полуостров на велика България начело с кан кубрат. – 
димитров, Божидар. 12 мита в българската история и „Митът Батак“, с.: фонда-
ция „ком“, 2007, 20–35. въз основа на сведения от летописа Именник на българските 
канове фондация тангра таннакра изтегля началото на държавността още по-назад във 
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подобни интерпретационни амплитуди, но с различни акценти има и 
в еволюцията на представите за генеалогията на румънците20. латинският 
произход на румънския език и неговата принадлежност към романските 
езици накланя везните решително към римляните или римските колонис-
ти. тезата, която л. Боя нарича „римски учредителски мит“, се налага от 
т.нар. трансилванска школа в края на XVIII в. и се отстоява по-късно и 
от „патриарха“ на модерната румънска историография николае Йорга. 
от друга страна, стремежът към автохтонност ориентира везните към да-
ките. това става по време на режима на Чаушеску, когато през 1980 г. 
се честват и 2050 години от създаването на „единната и централизирана 
държава“ на даките. най-после третият компонент, в лицето на славяните, 
има много по-колебливо присъствие в историографията за румънската ге-
неалогия. славянското влияние се разработва повече от езиковеди (пър-
вият е Йоан Богдан в края на XIX в.) и претърпява противоречива интер-
претация, като достига кратък апогей по време на просъветския етап на 
социализма – след 1947 докъм края на 50-те години. 

според балансираната теза на влад джорджеску, историк и емигрант 
от времето на социализма, румънският народ, за какъвто може да се гово-
ри от IX–X в., е резултат на един дълъг процес на етногенезис, започнал с 
романизирането на даките от II в. и завършил с румънизирането на славя-
ните – окончателно през XII в.21 след политическите промени в румъния в 
края на 1989 г. латинската (римската) теза за румънския произход се сти-
мулира от „завръщането“ към старите „покровители“ в лицето на запад-
ните романоезични държави и особено – на франция в процеса на жела-
ната интеграция с обединена европа. дакийската теза е маргинализирана 
като продукт на мегаломанията, автохтонизма и т.нар. протохронизъм на 
режима на Чаушеску. Усилията за демитологизация на собствената исто-
рия започват да реабилитират частично славянското влияние, но то остава 
„заложник“ на наследените проблеми в румъно-руските отношения. 

свързан с етногенезиса е и особено политизираният проблем за ареала 
на формиране на румънците или за техния континуитет в днешните им земи22. 

времето – към 165 г. сл.хр. и дори предлага 22 март – денят на пролетното равноден-
ствие, да се чества като „общобългарски празник и празник на дунавска България“. – вж. 
текста в: тошкова, витка и др. (ред.). Историята – професия и съдба. Сборник в чест на 
член-кореспондент д. ист. н. Георги Марков, с.: тангра таннакра Ик, 2008, 690–691. 

20  Boia, lucian. Istorie si mit în conştiinţa românească, pp. 83–122.
21  georgescu, Vlad. Istoria românilor. De la origini pînă în zilele noastre, Bucureşti: 

humanitas, 1995, p. 26. англоезичното издание на книгата датира от 1989 г. 
22  Boia, lucian. Istorie si mit în conştiinţa românească, 123–144.
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в миналото по него се противопоставят две теории, в които се отразява и спо-
рът между унгарци и румънци за принадлежността на трансилвания. според 
имиграционната теория след оттеглянето на римската империя на юг от дуна-
ва през III в. с нея се оттегля и романизираното население, което реемигрира 
на север едва към XII в. според теорията за континуитета (или автохтонната 
теория) румънците имат дако-римски произход и са автохтонно население в 
териториите, които населяват и днес. въпреки че редица румънски историци и 
особено езиковеди в миналото гравитират към компромис между двете проти-
воположни теории, доминира теорията за автохтонността и континуитета, коя-
то дава и основания за историческо предимство на румънците в трансилвания. 

деконструкциите на старите версии за произхода на румънците дос-
тигат и по-далеч по посока на смесения произход с въвеждане на нов ет-
нически компонент. сериозна провокация към наложената още от време-
то на н. Йорга теза, че двете княжества влахия и молдова са създадени 
през XIV в. от местните романизирани жители, отправя в своя книга през 
2007 г. неагу джувара, дългогодишен емигрант, завърнал се в румъния 
след 1989 г. в нея се разработва тезата, че „варварите“ са решаващ фактор 
за появата на средновековните румънски държави (визирана e специално 
ролята на куманите при формирането на първата влашка династия на Ба-
сараб I), както и че влахия и молдова са всъщност буферни държави, съз-
дадени от унгарското кралство23. тази версия се приема от видни румън-
ски историци като Шербан папакостеа, но се чуват и гласове, че джувара 
„играе играта“ на унгарската пропаганда и дори, че е „купен“ от нея24.

два от градивните компонента в посочените „тройни формули“ за 
произхода на българи и румънци всъщност съвпадат – съответно траките 
и родствените им даки, както и славяните. това обаче не води до сближа-
ване на теориите за етническия произход на двете нации. даките заемат 
много по-важно място в теориите за румънския произход, отколкото тра-
ките – в теориите за българския произход. траки и даки стават най-акту-
ални съответно в България и в румъния по едно и също време – в усло-
вията на комунистическите режими през 70-те години на хх в. но докато 
в България мотивът за траколожките акценти остава повече в сферата на 
разрешените от властта интелектуални „ревизии“ на миналото (насърча-
вани от дъщерята на тодор Живков – людмила), в румъния политическа-

23  Djuvara, Neagu. Thocomerius-Negru voda: un voievod de origine cumană la înce-
puturile ţării româneşti, Bucureşti: humanitas, 2007. авторът поставя и въпроса защо се 
пренебрегва славянското влияние в румънския етногенезис, както и факта, че първото 
българско царство е обхващало и земите на север от дунав.

24  вж.: http://balkans.courriers.info/article8687.html ; Cotidianul, Bucureşti, 20.06.2007.
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та мотивация е определяща, което води до крайни форми на митологията, 
свързана с дакийските корени на нацията25. това различие е обяснимо 
предвид водената от режима на Чаушеску „автономна“ политика в рам-
ките на Източния блок, която има нужда от по-силни националистически 
стимули. 

противоположна е ситуацията по отношение на ролята, отделяна на 
славяните. поради политически причини (очаквания за освобождение от 
русия през XIX в. или демонстрация на лоялност към съветския съюз 
след втората световна война) този компонент заема много по-важно мяс-
то в тезите за българския етногенезис. напротив, в тезите за произхода 
на румънците славяните почти неизменно са маргинализирани с оглед на 
румънската представа за „латински остров в славянското море“ и пред-
вид историческите проблеми на румъния в нейните отношения с големия 
славянски съсед от Изток – русия. при това малко румънски автори в 
миналото конкретизират, че славянското влияние в румънския етногене-
зис всъщност се свързва основно със славяните от българската група и с 
българската средновековна държавност. що се отнася до българо-румън-
ските отношения, в тях доминира пренебрегването или подценяването на 
ролята на близкия „друг“ (т.е. – на съседа) в собствената генеалогия и ис-
тория. И това става не само поради логичния стремеж на всяка нация към 
разграничаване, а и заради политическите противоречия по териториални 
и малцинствени въпроси от първата половина на хх в., които намират 
израз в историографските тези и дебати26. 

Деконструкции на митовете за обединението 

Санстефанска България (1878) и Велика (Голяма) Румъния/România 
Mare (1918–1940) са двата централни мита на национализма (разбиран 
като обединение на т.нар. етнически територии в национална държава) и 

25  в издадената през 1984 г. от Центъра по военна история Istoria militară a popor-
ului român (под ръководството на Илие Чаушеску – брат на н. Чаушеску) се достига дори 
до внушения, че румънският народ се е формирал преди римското завоевание на дакия. 

26  вж. по-подробно: Njagulov, Blagovest. le débat historiographique dans les rap-
ports bulgaro-roumains (1944–1989), Etudes balkaniques, Sofia, 2002, № 2, pp. 64–86; 
Благовест нягулов. румънската историография за българите и двустранните отно-
шения. в: История на българите. Изкривявания и фалшификации, първа част, с., 
2002, 201–228; същият. румънците и румъния в българската книжнина (1878–1989). 
в: Балканските идентичности в българската култура. т. 4, с., 2003, 183–208.
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иредентизма (присъединяване на територии, останали в други държави) 
съответно на българите и румънците. въпреки сходните характеристики, 
между тях има и една голяма разлика. след ревизията, наложена от Бер-
линския конгрес, признатите временно граници на България според ру-
ско-турския договор от сан стефано остават (с някои изключения) нере-
ализирани като историческа перспектива. напротив, разширилата значи-
телно своята територия румънска държава след първата световна война е 
една международно призната реалност според следвоенните договори от 
1919–1920 г. през 1940 г. тази държава претърпява значителни терито-
риални загуби, които след втората световна война са възстановени само 
частично. митът в българския случай се ражда от несполуката на жела-
ното и само за кратко време признато обединение, докато в румънския за-
почва със сполуката на реализираното обединение и се затвърждава след 
неговото накърняване. митологията, свързана със санстефанска Бълга-
рия и велика румъния, включва и митологизирани представи за загубени 
териториално, но запазени като национална аспирация територии – съот-
ветно за „българска македония“ и „румънска Бесарабия“. 

двата „обединителни“ мита запазват до днес своето централно място 
като основни елементи в националните пропаганди на България и румъния. 
датите, които ознаменуват съответните събития – 3 март 1878 г. (подписва-
нето на руско-турския прелиминарен договор в сан стефано) и 1 декември 
1918 г. (събранието на националния съвет на румънците в трансилвания 
в алба юлия, което провъзгласява обединението на областта с румъния) 
имат символно значение и днес са официални празници на двете държави.

същевременно процесите на развенчаване на тези митове в Бълга-
рия и румъния след 1989 г. имат различна интензивност. практическата 
нереалност на санстефанска България „спомага“ за по-бързото преодо-
ляване на този мит на политическо и историографско равнище. в румън-
ския случай именно реалността на велика румъния се оказва факторът, 
който засилва публично изразяваните аспирации за нейното възстановя-
ване и забавя съответните деконструкции в историографията27. 

след 1888 г. денят трети март се празнува в България като ден на 
освобождението на България от турско робство, а санстефанска Бълга-
рия, отъждествявана частично с велика България, е неоспорим символ 
и идеал на националното обединение до края на втората световна вой-

27  едно по-детайлно сравнение между мястото на македония в българското пуб-
лично пространство и това на Бесарабия – в румънското публично пространство, както 
и между развитието на българо-македонските и румъно-молдовските отношения би аргу-
ментирало по-точно тази констатация. 
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на. отречена като продукт на „великобългарския шовинизъм“ по време 
на сталинския модел на социализма, тя е частично реабилитирана след 
завръщането на националните акценти в изследванията на миналото от 
60-те години (през 1978 г. 3 март е честван еднократно като национален 
празник по случай 100-годишнината от освобождението). след началото 
на прехода към демокрация отношението към този символ се усложнява. 
датата на подписване на договора в сан стефано – 3 март, се утвърждава 
като национален празник на страната през 1990 г. същевременно този акт 
е подложен на историографска деконструкция, която се отнася до ролята 
на русия, съдържанието на договора и неговото значение за по-нататъш-
ната българска история. пример за това е статия на Иван Илчев, в която 
санстефанска България се определя като „политически мит и „свещена 
крава“ на българския патриотизъм“28. 

вписването на двата договора  – санстефанския и ревизиралия го 
Берлински, в европейския и балканския исторически контекст на XIX в. 
разколебава утвърдените в общественото съзнание представи за „спра-
ведливостта“ на първия и „несправедливостта“ на втория договор. нещо 
повече, предвид вече поетите от русия ангажименти спрямо нейните ос-
новни съперници на тогавашната европейска сцена, както и с оглед ней-
ната изолация в международните отношения, сътвореният преди всичко 
от руския посланик в Цариград граф николай Игнатиев санстефански 
договор може да се оценява най-малкото като един несъобразен с дейст-
вителността и необмислен акт. според константин косев причината, по-
ради която русия налага този предварителен договор, се корени в нейната 
двойствена политика. Империята се стреми към признаване на нейните 
силни позиции на Балканите и постига това чрез гласността около под-
писването на договора, но и приема неговата ревизия по време на Бер-
линския конгрес поради своите предвоенни ангажименти пред другите 
велики сили29.

правотата на българските териториални искания, които се предявя-
ват въз основа на границите, начертани в сан стефано, Ив. Илчев ос-
порва със следните аргументи: до 1878 г. липсва българска национална 
програма, която да конкретизира целите на териториалното обединение, 
освен общата формулировка за освобождение на тракия, мизия и маке-
дония; решенията на Цариградската конференция (1876), на която посла-

28  Илчев, Иван. митът за санстефанска България като „свещена крава“ за българ-
ския патриотизъм, История, с., 1995, бр. 5, 55–60.

29  косев, константин. санстефанският мир: зад кулисите на дипломацията. Исто-
рическо бъдеще, с., 1997, № 2, 21–28.
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ниците на великите сили предлагат да се създадат две автономни области, 
обхващащи етническите територии на българите, имат конюнктурен ха-
рактер с оглед интересите на силите; епархиите в македония, включени 
в границите на Българската екзархия до навечерието на руско-турската 
война (1877–1878), са оспорвани от съседни държави и други православ-
ни църкви; в повечето територии от санстефанска България, които Бер-
линският договор отделя от българската държава, населението е смесено 
в етническо и религиозно отношение; сред значителна част от българо-
езичното население към 1878 г. националното съзнание не е формирано 
и съответно доминира религиозната или локална идентичност; липсва по 
същество единен национален пазар на българите предвид насочването на 
търговията в македония предимно на юг и север (по долините на реките 
вардар и морава), а на търговията в мизия и тракия – предимно към 
имперската столица Цариград и по река дунав. 

открито се сочат и негативите от митологизирането на санстефан-
ска България, а именно: след ревизията на границите в Берлин българ-
ското обществено съзнание започва да се колебае между признателност и 
неприязън към европа (великите сили), между представата за българите 
като жертва и очакването на чудо за осъществяване на „идеала“ от сан 
стефано; българската дипломация не проявява гъвкавост и трудно прави 
компромиси в усилията за решаване на националния въпрос, тъй като вся-
ко отстъпление от санстефанските граници се оценява като национално 
предателство; възможностите за разбирателство между България и дру-
гите балкански държави се влошават и се създават предпоставки за общ 
фронт срещу България поради това, че българските граници от сан сте-
фано влизат в противоречие с националните програми на съседите30.

повечето български историци след 1989 г. не оспорват датата 3 март 
като символ на начало (създаване на третата българска държава или 
освобождение на България) и съответен повод за честване. но проти-
воположните становища за това, дали санстефанският договор е мит, се 
запазват. поради тази причина се изразяват и алтернативни мнения за 

30  Илчев, Иван. митът за санстефанска България. в допълнение, ето какво е зна-
чението на санстефанския договор за българската история според мненията на няколко 
историци от началото на 90-те години: договорът е „чудо“ за българите, но представата 
им за него не е „градивна“ и „действена“, а „изтощаваща“ (Илия тодев); договорът съз-
дава „невроза“ у българите, нанася „травма“ върху мисленето им и парализира „реалис-
тичните, равновесни и поетапни“ политически действия (а. пантев); договорът остава 
„мечта и комплекс“ за българите (Искра Баева). – тодев, Илия. санстефанският мир(т). 
Култура, с., бр. 9, 28.02.1992; три мнения за една историческа р(в)оля – пак там.
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датата на националния празник. според пламен Цветков, който визира 
имперските цели на русия спрямо Балканите, договорът е „една от най-
трайните манипулации в историческата памет на българите, тъй като това 
всъщност е един договор за безсрочната окупация на България от ру-
сия“. национален празник на България, който може да обедини нацията, 
би трябвало да бъде 6 септември – денят на съединението на княжество 
България с Източна румелия през 1885 г., или по-скоро 22 септември – 
денят на обявяването на независимостта на страната през 1908 г.31 напро-
тив, според стоян райчевски санстефанският договор не е мит, а „реален 
факт“ в историята и същевременно „синоним на българския национален 
идеал“, който е бил „недовършен“, „продаден“, „предаден“, „провален“32. 

разнопосочни тълкувания има и по отношение на велика румъния. 
терминът România Mare (със синоним România Întregită/Цялостна румъ-
ния) се въвежда скоро, след като трианонският договор (1920), т.е. мир-
ният договор на победителите с Унгария след първата световна война, 
потвърждава присъединяването на трансилвания към румъния. тогаваш-
ното възприемане на този термин в румънското общество е в смисъл на 
реинтеграция на територии с румънско население. по-късно в общест-
веното съзнание се налага разбирането, че това е всъщност „истинска-
та“ румъния или по думите на том галахар „велика румъния“ се оказва 
„свещеният граал на румънския национализъм“33. терминът придобива 
иредентистки смисъл след загубите на територии, претърпени от румън-
ската държава през 1940 г. в съвремието този смисъл се свързва вече и с 
дейността на създадената в 1991 г. националистическа партия Велика Ру-
мъния, начело с корнелиу вадим тудор34, и с претенциите за възвръщане 
на областите Бесарабия и северна Буковина, присъединени в 1940 г. и 

31  Цветков, пламен. санстефанският мит, Про и анти, с., бр. 9 (892), 6–12. 
03.2009.

32  райчевски, стоян. сан стефано не е мит, Про и анти, с., бр. 10 (893), 
13–19.03 2009.

33  gallagher, Tom. Modern Romania: the end of communism, the failure of demo-
cratic reform, and the theft of a nation. New York: New York university Press, 2005, 
p. 28. 

34  партията е представена в парламента от 1992 до 2008 г. и дори участва в упра-
влението на страната между 1993 и 1995 г. на парламентарните избори през 2000 г. тя 
постига своя най-висок резултат, като печели 19,48 % от гласовете на избирателите, а на 
президентските избори с.г. нейният лидер тудор (бивш поет, близък до семейство Чау-
шеску) се оказва на второ място по броя на получените гласове. 
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отново след 1944 г. към съветския съюз, а днес намиращи се в границите 
на Украйна и република молдова35. 

актът на обединението и неговият резултат – велика румъния, при-
добиват голямо значение още през периода между двете световни войни, 
пренебрегнати са по време на сталинския социализъм, но са реабилитира-
ни с частични ограничения при национално-комунистическия режим, ус-
тановен от н. Чаушеску след 1965 г. от края на 70-те години се използва 
изразът „велико обединение/Marea Unire“. след 1989 г., освен от цити-
рания вече л. Боя, предизвикателствата към традиционното тълкуване на 
обединението идват повече от румънски емигранти в западните държави, 
като сорин александреску и Ирина ливезеану. 

„ревизионистите“ оспорват представянето на обединението като 
апотеоз на дълголетните борби на румънците за национално освобожде-
ние. Боя припомня, че значителна част от румънския елит към 1916  г. 
съвсем не споделя „правилната“ като перспектива ориентация на стра-
ната към антантата, а симпатизира на враждебния военнополитически 
блок, т.е. на германия и Централните сили. този факт оборва мита, че по 
големите национални проблеми румънците са били винаги солидарни36. 
според същия автор обединението съвсем не се вписва в ясна еволю-
ционна линия, а е резултат на конкретна „щастлива“ конюнктура или на 
благоприятно за румъния стечение на обстоятелствата в края на първата 
световна война. 

в „ревизионистките“ публикации се оспорва и пропагандната пред-
става за безспорно унитарния национален характер на румънската дър-
жава след първата световна война. според л. Боя велика румъния се 
намира „на границата между една национална и една многонационална 
държава“, в която румънците са най-многобройни, но малцинства има във 
всички провинции, а в много окръзи те съставляват и мнозинство от на-
селението37. с. александреску обръща внимание на необходимостта да се 
отчита взаимодействието между етническия и социалния фактор в новите 
провинции на велика румъния. доминиращо в местната администрация и 

35  по време на журналистическо допитване сред румънски парламентаристи през 
1998 г. повечето от тях отговарят, че се отнасят с „надежда“ към възможността за въз-
становяване на велика румъния „в предвидимо бъдеще“, като визират преди всичко про-
мяна на границите по отношение на Бесарабия. – românia mare în conştiinţa româniei 
postcomuniste. Sondaj gazetăresc printre oamenii politici de azi. Dosarele istoriei, Bucureşti, 
an. III, nr. 12 (28), 1998, pр. 76–80.

36  Boia, lucian. Istorie şi mit în conştiinţa românească. p. 282.
37  Boia, lucian. România ţară de frontieră a Europei. Bucureşti: humanitas, 2002, 

pp. 84–89. 
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сред класата на предприемачите в тези провинции е не-румънското насе-
ление, а самите тамошни румънци, дори и да са сравнително най-много-
бройни, най-често нямат свои политически структури и не са участвали в 
управлението до момента на обединението38. 

политиките на културна експанзия и национална хомогенизация, 
провеждани в новоприсъединените територии от управляващите елити в 
Букурещ по модела на „старото кралство“ и в духа на централизма, са 
анализирани критично от Ирина ливезеану39. нейната позиция е, че то-
гавашната румънска политика, основана на принципите на етно-национа-
листическата идеология, пренебрегва етническото и културното много-
образие на страната и противоречи на плуралистичния проект. при това 
трудностите за интегриране на новите провинции и тяхното население не 
се пораждат само от поведението и съпротивителните реакции на малцин-
ствата, а се дължат и на регионалистките претенции на румънци в тези 
провинции. проблемите в интеграционните процеси и прилаганите поли-
тики са предпоставки за появата и силното влияние през 30-те години на 
хх в. на крайнодясната идеология с антисемитски акценти. 

темата за крайната десница и профашисткото легионерско движение 
(или Желязната гвардия), за съпричастието на румънски интелектуалци 
към техните идеи и за антисемитизма стават също обект на критичен ана-
лиз и предизвикват обществени дебати. политизацията на историческата 
тема за антисемитизма достига своята кулминация и дори придобива меж-
дународни измерения във връзка с опитите за реабилитация (с участието 
на историци) на Йон антонеску и за оневиняване на неговия режим за 
провеждане на холокоста срещу евреите по време на втората световна 
война40. 

опитите за деконструкция на мита за велика румъния срещат нега-
тивна реакция сред традиционните историци. започналите още от втората 
половина на 60-те години емпирични изследвания с национална ориента-
ция за обединението и неговите последици продължават и след политиче-
ската промяна. особено внимание се обръща на историята на Бесарабия 

38  alexandrescu, Sorin, Paradoxul român. Bucureşti: univers, 1998.
39  livezeanu, Irina. Cultură şi naţionalism în România Mare 1918–1930, Bucureşti: 

humanitas, 1998 (livezeanu, Irina, Cultural Politics in Greater Romania. Regionalism, 
Nation Building, and Ethnic Struggle, 1918–1930. Ithaca NY/london: Cornell university 
Press, 1995).

40  вж. Final Report of the International Commission on the Holocaust in Romania, 
Iaşi: Polirom, 2004 (http://www.inshr-ew.ro/pdf/Final_report.pdf)
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предвид насочването на обществения и политическия интерес към тази 
загубена след втората световна война територия на велика румъния41.

* * *

в настоящия текст представих, разбира се, без амбиции за изчерпа-
телност, моето виждане за общото състояние на националните истории 
с оглед техните демитологизации в България и румъния след комунис-
тическите режими, както и за деконструкциите на два основни истори-
чески мита – за произхода и за обединението на нацията в една държава. 
сравнителният анализ предлага повече сходства, отколкото различия. Из-
следванията в двете страни се намират между доминиращата конструкция 
и все още периферната деконструкция на известните интерпретации за 
историята на нацията. това, което отличава учените „ревизионисти“, е 
тяхната „дистанцираност“ спрямо традиционните изследвания на нацио-
налната история, тяхното разбиране за нацията като социален и културен 
продукт и съвременното ѝ дефиниране като гражданска общност, прила-
гането на интердисцплинарни, дискурсивни и сравнителни подходи към 
нейния анализ, подчертаването на вътрешните различия и дисконтинуи-
тета в нейното развитие и пр. що се отнася до разликите между българ-
ския и румънския случай, те се свеждат до обхвата на деконструкциите, 
техните конкретни форми и различната им интензивност, които се опре-
делят предимно от спецификите в историческото развитие и текущата по-
литическа реалност в двете страни. налага се още един път изводът, че в 
съвременните условия преосмислянето на националната история е необ-
ходимо. но то би трябвало да се основава на професионални критерии и 
конструктивен дебат между изразителите на различни визии и да води до 
възможната правдоподобност на познанието за нацията и националната 
държава. поне дотогава, докогато това познание ще бъде необходимо на 
организираното в нации човечество42. 

41  Scurtu, Ioan. Istoriografia românească de după 1989 privind marea unire din 
1918 – Historia, Bucureşti, decembrie 2008, pp. 18–22; Idem. Istoriografia românească priv-
ind marea unire din 1918 – Historia, ianuarie 2009, pp. 63–67.

42  нягулов, Благовест. националната история в съвременния европейски кон-
текст. в: Историческата наука в България – състояние и перспективи, 149–162.
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огледала на митовете, отражения  
на историята: анализ на кориците  
на учебниците по история 
в Румъния и Сърбия

анамария ДучеаК сеГестен

Целта на тази статия е да изследва на визуално равнище наличието на по-
литически митове в посткомунистическите учебници по история в две бал-
кански държави – румъния и сърбия. основната цел е да се проследи дали 
освен в добре документираното текстово равнище митовете проникват и в 
други слоеве на комуникационния процес и, ако случаят е такъв, да уста-
нови каква е визуалната тематика, предлагана от кориците на учебниците. 
подобно начинание има както теоретична релевантност – измъква образ-
ността от заточението, на което тя е била обречена от лингвистичния обрат 
в социалните науки, така и емпирична значимост – помага ни да опознаем и 
класифицираме онези политически митове, които придобиват ключово мяс-
то при интерпретацията на миналото, предлагана от учебниците по история.

с оглед на настоящото изследване политическите митове ще се раз-
глеждат като разкази за миналото на една общност, съставени от специ-
ално подбрани (верни или не) исторически събития; тези разкази имат 
способността не само да мобилизират емоциите, но и да пораждат или 
променят нагласите на членовете на тази общност. митовете формират 
нормите и изразяват разбирането на обществото за правилно и грешно. те 
допринасят за разпространението на онези правила, които регулират со-
циалното поведение с оглед на логиката на уместността. в същото време 
митът е флуиден, той е в процес на непрекъснато движение и адаптация 
към обществото, от което произхожда. ето защо осмислянето на митовете 
на една нация може да ни помогне да разберем нещо повече за самоопре-
делението ѝ, за нормите, ценностите и политическите ѝ цели в контекста 
на регионалното съседство, а защо не и в по-широк международен мащаб1.

1  много автори разглеждат проблема за политическия мит от различни перс-
пективи – като се тръгне от историята на религията (елиаде), през антропологията 
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Изследваните тук учебници по история обхващат период от 15 го-
дини  – от 1991 до 2006  г., като фокусът пада върху начина, по който 
националната история е разказана на най-малките ученици – именно тук 
подтекстът и посланията са най-лесни за проследяване. по един прост, 
разбираем и ефективен начин тези учебници дават знания за миналото, 
като същевременно се опитват да превърнат малките ученици в образцо-
ви граждани. 

структурата на образованието в румъния е такава, че децата започ-
ват да изучават история още през първия срок на четвърти клас (на около 
10-годишна възраст) и до края на средното си образование продължават 
да имат поне един час история седмично. преподаването по история не 
е интегрирано, макар да има планове това да се постигне – различните 
учебни години да са посветени съответно на националната и световна-
та история. настоящата статия се фокусира върху учебниците от задъл-
жителното основно ниво на образование, занимаващи се с национално-
то минало – тоест учебниците по история за ІV и VІІІ клас. основният 
критерий, по който са избрани, е тяхната популярност: тези учебници се 
появяват често в дискусионните форуми на учителите по история, а биб-
лиотеката на Института „георг екерт“ в германския град Брауншвайг, 
притежаваща най-голямата сбирка от учебници в европа, ги посочва като 
представителни за румънското образование. въпреки това министер-
ството на образованието в Букурещ не притежава данни за годишно про-
даваните бройки.

в сърбия първият училищен контакт с историята става в V клас на 
задължителното основно образование и продължава с поне един час сед-
мично до VІІІ клас. в гимназиалните класове съществува възможност 
за хуманитарна специализация, която включва и история. по принцип 
обучението по история би трябвало да е интегрирано, като национална-
та, регионалната и световната история се учат паралелно. на практика 
националната история решително доминира в съдържанието на училищ-
ните текстове. с изключение на учебника за V клас, който се занимава с 
предисторията и античността и не поставя акцент върху националното, 
във всички останали класове около 70 % от съдържанието на учебниците 
е свързано с националното минало. 

(леви-строс) и философията (касирер) и се стигне до политическите науки (Шмит). 
за дефиницията, която използвам тук, съм задължена на george Schöpflin, The Func-
tion of myth and a Taxonomy of myths, in: geoffrey hosking and george Schöpflin 
(eds.), Myths and nationhood, routledge: New York, 1997 и на Chiara Bottici, A Philoso-
phy of Political Myth, Cambridge: Cambridge university Press, 2007.
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тъй като това изследване се интересува от националните аспекти на 
преподаването по история, са анализирани всички онези глави от учебни-
ците за VІ, VІІ и VІІІ клас, които имат връзка с националните събития. 
сърбия не е либерализирала пазара си на учебници, затова за всяка от-
делна образователна степен има само по един учебник, за чието отпечат-
ване и разпространение отговаря единствено „Издателството за учебници 
и други учебни материали“. тук критерият за избор е бил хронологичен: 
за да се проследят промените през годините, в сравнението са включени 
поне по един учебник от ерата на милошевич и един, публикуван след 
2000 г.

настоящото начинание няма амбициите да анализира целия визуален 
материал, включен в учебниците. вместо това акцентът пада върху обра-
зите, използвани като илюстрации за кориците: те могат да се разглеждат 
като концентрирани версии на учебното съдържание, дори нещо пове-
че – като селекция на най-значимите личности и епизоди от историческия 
наратив, разказан в самия учебник.

днешните учебници по история все повече залагат на образността – 
колкото по-съвременен е текстът, толкова по-пищно е украсен, толкова 
по-многобройни и цветни са скиците, рисунките, картите, таблиците и 
графиките, включени в учебника. това ни дава повод да твърдим, че ма-
кар постмодерните предположения да са верни, езикът не е единственото 
средство за комуникиране и обяснение на реалността, както и че тази ре-
алност не се възприема единствено и само като текст, в който значението 
следва правилата на социалната граматика. особено важно е митът да 
бъде изразен както чрез език, така и чрез образ. ако заедно с Барт прие-
мем, че митът е „система за комуникация, съобщение“2, тогава образите 
могат да бъдат носители на митове, които зрителите декодират съглас-
но трите значения на образа: информативно съдържание, интенционално 
символично съдържание („le sens obvie“) и най-накрая съдържание, на-
миращо се на равнището на интуицията и възприемано без участието на 
съзнанието („le sens obtus“)3. 

като съставен елемент на нашето знание, визуалното има също тол-
кова мощно въздействие, колкото и написаната или изговорена дума. ето 
защо можем да го интерпретираме като демонстриращо или дори гаран-
тиращо властта на онези, които го използват. образите имат двоен ефект, 
тъй като те не само показват даден човек, предмет или събитие, но и го 

2  Barthes, roland. „The rhetoric of the Image“ in: Image, Music, Text. Translated 
by Stephen heath. Fontanta, 1967, p. 182.

3  Barthes, roland. „l’obvie et l’obtus“ in: Essai critiques III. Paris: Seuil, 1982, p. 45.
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‘изиграват’, ‘представят’ го4. Ученето на език е процес много по-труден 
от декодирането на образи. въпреки всичко, и двете действия са изця-
ло зависими от културно натрупаните значения и референции5. в случая 
с учебниците текстът и образът се възприемат като взаимосвързани, но 
специфичната природа на тази връзка се корени в читателя: „учещият 
трябва да притежава необходимите знания, за да извлече от илюстрацията 
това, което илюстраторът е имал предвид“6. нещата се усложняват от фа-
кта, че всички образи приютяват множество възможни значения. когато 
един образ е оставен да говори сам за себе си, какъвто е случаят с анали-
за на учебните корици, границите на полисемията зависят единствено от 
съзнанието на четящия.

Илюстрациите върху кориците на учебниците са допълнителен це-
нен извор за анализ на митическите истории, включени в самите тексто-
ве. наред с това те филтрират и нареждат по значимост онези събития, 
които се смятат за най-важни с оглед на националните истории на двете 
разглеждани държави. Илюстрациите на кориците се превръщат в ръко-
водство какво точно да се избира от съдържанието на книгите: онези епи-
зоди и исторически личности, които авторите на учебниците смятат за 
значими, се радват на по-специално внимание и по-задълбочен текстови 
анализ. Илюстрациите на учебниците са свързани със словесното съдър-
жание, те не са просто украса, какъвто да речем е случаят с някои корици 
на романи. 

Визуалното съдържание на румънските учебници 

това, което следва по-надолу, е хронологическо сравнение на първите 
корици на учебниците за ІV клас на началното училище в периода 1998–
2007 г. съгласно програмата по история, четвъртокласниците трябва да 
изучават история на румъния (или на румънците, в зависимост от годи-

4  Bolt, Barbara. Art beyond Representation. The Performative Power of the Image. 
london: I.B.Tauris, 2004.

5  с това твърдение искам да се противопоставя на идеята, че образите прена-
сят значения през културите много по-лесно от думите. всяка култура си има собствени 
разбирания за това как да се чете даден образ – разбирания, основани на собствените ѝ 
ценности и референции.

6  levin, Joel r. and richard e. mayer. „understanding Illustrations in Text“. In: 
Britton, Bruce K., arthur Woodward and marilyn r. Binkley (eds.). Learning from Text-
books: Theory and Practice, hillsdale, NJ: lawrence erlbaum associates, p. 108.
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ната и учебника) от нейното начало 
до промените в режима от края на 
1989 г. 

на корицата на учебника от 
1998  г., тоест преди учебната ре-
форма, виждаме рисунка, която 
показва влизането на влашкия княз 
михай в град алба-юлия (фиг.1). 
князът носи специфична шапка  – 
черта, която го прави лесно раз-
познаваем в пантеона от национал-
ни фигури в румънската история; 
едната му ръка е леко присвита, 
почивайки на хълбока. михай язди 
бял кон, в типичната поза на побе-
дител, влизащ в току-що завладя-
на територия. плащът му е светъл 
на цвят, така че композиционният 
център на картината е изцяло осве-
тен. князът е обграден от поддръж-

ниците си; като цяло ярките цветове и устремното движение на коня съз-
дават едно празнично настроение. Илюстрацията върху учебника не се 
отклонява ни най-малко нито в иконографията, нито в избора на истори-
чески момент от стандартното изобразяване на михай смелия; напротив, 
картината (чийто произход е неизвестен и можем да предполагаме, че e 
направена от дизайнера на учебника) възпроизвежда почти едно към едно 
изображението на михай, влизащ в алба-юлия от фреската в концертна-
та зала „атенеум“ в Букурещ, нарисувана между 1933 и 1938 г.

фреската от зала „атенеум“ е една от най-често повтарящите се, за-
това и най-лесно разпознаваемите илюстрации в румънската история; мо-
жем дори да кажем, че фреската ни предлага концентрирана версия на съ-
битията, избрани в началото на хх в. от политическия и интелектуалния 
елит на страната, да отразяват уникалността на румънския дух. поне това 
е амбицията на нейния автор, художника костин петреску, който казва: 
„трябваше да концентрирам бурната история на моята страна на повърх-
ност с дължина 75 м и широчина 3 м. … реших да избера върховите мо-
менти от славната история на моя народ, започнала с император траян“7. 

7  тези думи на петреску са цитирани от Ionescu, aristide. „Intre arte“ in 
Revista Arges, Pitesti: Centrul Cultural Pitesti, налично онлайн на http://www.centrul-

Фиг. 1



442

И С Т о Р И я ,  м И Т о Л о Г И я ,  П о Л И Т И К А

в поредица от 25 епизода фреската обрисува цялата история на румън-
ския народ от нейното начало (винаги поставяно при срещата между даки 
и римляни по време на завладяването на дакия от траян) до създаването 
на първата обединена румънска държава (1918). сред епизодите, вклю-
чени в пантеона на националната история, може да се види и влизането 
на княз михай в алба-юлия. този момент се смята за съдбовен, тъй като 
именно при управлението на михай се осъществява първото обединение 
на трите провинции, които по-късно изграждат румъния.

корицата на този учебник прави асоциации и с други митове: тук не-
двусмислено е представена и фигурата на героя, на завоевателя8. както ви-
зуално, така и символично фигурата на княз михай доминира в илюстра-
цията и се присъединява към галерията от национални символи на доблест 
и успех. преди всичко обаче михай е символ на националното единство9, 
за което говори и другото му прозвище – михай обединителя. ето защо 
присъствието му на корицата на учебника може да се интерпретира като 
акцент върху особената значимост на идеята за национално единство. на 
гърба на учебника има цветна рисунка на зала „атенеум“ в Букурещ, което 
още веднъж подчертава връзката между илюстрацията на корицата и фрес-
ката от тази сграда. михай е значима историческа фигура и във въобра-
жението на румънците: по подобие на модела на ввс румънският нацио-
нален телевизионен канал организира шоу, в което обикновени граждани 
могат да гласуват за най-влиятелните и изявени представители на нацията; 
михай е поставен на четвърто място сред 100 най-велики румънци10. 

-cultural-pitesti.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=1236&Itemid=112. 
последно консултиран на 5.10.2008.

8  вж. girardet, raoul. Mythes et myhtologies politiques [Political Myths and Mytho-
logies], Paris : Seuil, 1986.

9  Йоан аурел поп казва: „за румънците михай смелия се превръща в истински 
национален символ заради двете огромни постижения, осъществени в краткото му цару-
ване (1593–1601) – той спасява държавата от османската експанзия и успява да обедини 
трите румънски княжества“, вж.: Pop, Ioan aurel and Ioan Bolovan (eds.). History of Ro-
mania. Compendium, Cluj-Napoca: romanian Cultural Institute, Center for Transylvanian 
Studies, 2006, p. 305. Интересна е употребата на думата ‘се превръща’, тъй като тази без-
лична форма не поставя под въпрос как историческата фигура на принц михай е станала 
символ. 

10  във видеоклипа, изтъкващ заслугите на великите румънци, номинирани за 
топ 100, се казва, че най-същественото от всички качества, притежавани от михай, 
е способността му да мисли стратегически и извънредната му сила (mari romani, 
налично онлайн на http://www.mariromani.ro/primapagina.php. последно посетен на 
2008.11.01). като цяло състезанието е доста популярно, регистрирани са 363 846 
вота по телефон, SmS и интернет.
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за да проследим как/дали настъпват някакви промени в представя-
нето на символните събития от националната история на страната, ще се 
вгледаме в един скорошен учебник (макар и отпечатан през 2006 г., две 
години по-късно той все още може да се намери в книжарниците). през 
2008 г. ефектите на образователната реформа би трябвало да се чувст-
ват доста осезателно, а периодът след края на комунистическия режим 
би трябвало да променя перспективата към митовете, произхождащи от 
ерата на Чаушеску. 

първото нещо, което прави впечатление в учебника за ІV клас с ре-
дактор клеопатра михайлеску11, е, че графичният компонент на първа и 
последна корица е доста слабо застъпен. между една втора и една трета 
от повърхността е оставена бяла – това е твърде много, особено за по-
следна корица, където не се отделя пространство за заглавие. на предната 
корица на червен фон е поставен фотографски колаж от образи, в които 
преобладава тематиката на древността (фиг. 2). от петте изображения че-
тири са свързани с късната античност. отново основен акцент се поста-
вя върху мита за националното единство, макар тук присъствието му да 

не е толкова натрапчиво, колкото в 
предишните учебници. строго се 
съблюдава наличието на баланс в 
представянето на римляни и даки: 
два от античните предмети са рим-
ски, два са от дакия. по отношение 
на дакия дизайнът на учебника от-
бягва най-очевидните изображения 
(портрета на децебал, емблемата 
на вълчицата) и показва други на-
ходки от царството на даките  – 
красиво украсен церемониален 
златен шлем и голяма керамична 
урна. на снимките и двата предме-
та приличат на музейни експонати. 
така учебникът печели с оглед на 
уникалността, но губи по отноше-
ние на фактора разпознаване: нито 
шлемът, а още по-малко урната но-
сят някакви разпознаваеми черти, 

11  mihailescu, Cleopatra, Tudora Pitila, Steluta Vlad. Istorie. Manual pentru clasa 
a 4ª [History. 4th grade], Bucuresti: editura aramis, 2006.

Фиг. 2
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които биха ускорили процеса на усвояване; по-скоро учениците, а и пуб-
ликата като цяло, биха се чудили откъде идват и какво отразяват тези 
предмети. отговорът се крие в страниците на учебника, където в главата, 
посветена на даките, илюстрациите от кориците се появяват отново, този 
път с пояснителни бележки. за другите два предмета не може да има съм-
нение, че са римски. единият е с издълбан надпис на латински, в който 
ясно може да се прочете думата ‘цезар’, а другият е мраморна статуя на 
бог, облечен в богата тога, държащ дълъг скиптър.

петата част от колажа на корицата е репродукция на портрет в цял 
размер на княз александру Йоан куза. там той е с парадна военна уни-
форма, а гърдите му са обсипани с медали. с едната ръка върху дръжката 
на меча и другата, поставена върху лежащи на масата документи, князът 
като че ли току-що е станал от виждащия се зад него трон, покрит с чер-
вен плюш. най-значимото постижение на куза е, че по време на упра-
влението си успява да обедини двете дунавски княжества. този процес е 
санкциониран от провелия се през 1857 г. демократичен избор на народни 
представителства от молдова и влахия и е насърчаван от наполеон, чи-
ято подкрепа в крайна сметка довежда до създаването на ‘единна румън-
ска държава, автономно конституционно княжество, под върховенството 
на османската империя’. тази единна държава се управлява от избрания 
княз куза, ‘румънски благородник и офицер’, чиято неспособност да го-
вори пред публика и да се занимава със сложни административни дела не 
възпрепятства успехите му в модернизирането на политическата и ико-
номическата система на новата румънска държава12. макар куза да има 
и други значими начинания  – например, че подобрява положението на 
селяните чрез по-справедлив аграрен закон (1864), въвежда задължител-
но образование и основава два университета, един в Букурещ и един в 
яш, превръща Букурещ в модерен град, достоен за столица на една нова 
държава, – най-важното му постижение остава обединението на молдова 
и влахия, символичен съюз в епохата на националното пробуждане.

Изглежда, дизайнерът на учебника доста харесва красивия силует на 
статуята на римския бог, тъй като това изображение се появява отново на 
задната корица (и още веднъж на първата страница на учебника).

символите на римската империя преобладават като тематика в съ-
държанието на илюстрациите. зад главата на статуята има репродукция 
на батална сцена от траяновата колона, а вдясно от нея е разположена 
друга статуя, представяща легендата за вълчицата, кърмеща близнаците 

12  hupchick, Dennis P. The Balkans: From Constantinople to Communism, New 
York: Palgrave, 2002, p. 231.
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ромул и рем, основателите на рим (самата легенда е разказана на с. 22). 
вълчицата се превръща в символ на латинския произход, идентична ста-
туя е поставена на римския площад в центъра на Букурещ – дар от ита-
лианското правителство като знак за дълбоките културни връзки между 
румънския и италианския народ. значителният превес на тематиката за 
римската античност в илюстрациите може да се обобщи като желание за 
онагледяване на връзката между произхода на румънците и такъв център 
на цивилизацията и културата като рим, съответно да се подчертае евро-
пейското наследство на нацията (учебникът е издаден през 2006, година 
преди пълното членство на румъния в европейския съюз).

макар от дизайна на корицата ясно да можем да проследим тенден-
циите по европейска интеграция на страната, фокусът върху мита за на-
ционалното единство не е изчезнал. той присъства най-ярко на предната 
корица в лицето на княз куза – един от бащите на обединението. един 
друг мит, отнасящ се до произхода на нацията, също може да се усети в 
балансираната презентация на римски и дакийски артефакти. румънците 
са латини, следователно европейци, но не трябва да забравят, че те носят 
и своето тракийско наследство и това ги превръща в носители на една 
уникална и безценна смесица от култури.

както предположих в началото, анализираните корици на учебници 
илюстрират румънските митологически наративи. ясно е очертан митът 
за етногенезиса с неговия акцент върху баланса между местните и чужди-
те елементи. темата за националното единство също се вижда ясно13. съ-
ществуват много податки и за приоритетно включване в дизайна на учеб-
ника на такива символи на военната чест като доспехи, оръжия, униформи 
и дори батални сцени. с течение на времето, особено след 2000 г., се на-
блюдава промяна в стила – дизайнът става все по-атрактивен и усложнен.

Визуално съдържание на сръбските учебници

подобно на румъния, тук също е любопитно да се проследят връзките 
между визуалното послание на илюстрацията от предната корица и раз-
личните митологически типологии, дискутирани в теоретичната част. 
нещо повече, би било интересно да отразим дали/как настъпват проме-

13  два от четирите най-важни национални мита на румънците вж. Boia, lucian 
(ed.). Mituri istorice romanesti [Romanian Historical Myths], Bucuresti: editura univer-
sitatii Bucuresti, 1995.
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ните с течение на времето, как реформата в образованието от 2000 г. се 
отразява на оформлението на учебниците.

Учебникът по история за VІ клас от 1995 г. следва стандартите, ти-
пични за всички сръбски ръководства по история, публикувани преди 
2001 г. на бял фон се вижда диамантена рамка, обгръщаща репродукция 
на средновековна картина, по-вероятно фреска, която представя две жени 
в цветни туники (червена и синя) с украсени краища (фиг. 3). фонът на 
това статично изображение е зададен от някаква мебел, може би голям 
стол или трон, също в наситено червено. картината изобразява среща, 
при която облечената в червено жена държи урна, а другата, носеща дъл-
го синьо було, съответстващо на тъмносинята ѝ рокля, протяга ръка, като 
че ли моли да получи или е готова да приеме златен съд в замяна на по-
малка съдина, украсена с бели и сини ивици.

фактът, че картината е олющена в долния си край, подсказва, че най-
вероятно фреската е от църква и изобразява библейската история с ма-
рия и марта, двете сестри на възкръсналия от мъртвите лазар. те под-

готвят подобаващо посрещане 
на Исус и последователите му, 
като подреждат масата и слагат 
напитките (оттук и голямата 
амфора). докато марта е по-
практичната от двете сестри и 
бързо поема грижата за угоще-
нието на достойния гост, мария 
предпочита да остави домакин-
ските задължения на сестра си, 
да послуша историите на Исус 
и да измие краката му със скъп 
балсам (това може би трябва да 
представлява съдържанието на 
по-малката урна в картината). 
християнската екзегеза тради-
ционно свързва марта с прак-
тическата рационалност, фоку-
сирана върху материалния свят, 
докато мария е духовната сила, 
гледаща отвъд ефимерността 
на материалното съществуване 
към задгробния живот.Фиг. 3
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основната отправна точка тук е православната църква – съкровищ-
ницата на сръбската традиция. Историята за мария и марта напомня на 
читателя да се концентрира върху същественото, света на духовното, и да 
не се тревожи за земните си задължения, които не струват нищо, ако не 
водят към по-висши цели и не въздигат към едно по-добро съществуване 
в небесното царство. тук идва другата основна референция в сръбска-
та литературна и историческа традиция, определението на сърбия като 
‘царство небесно’14. фигурите, модели за подражание на сърбия, са ду-
ховната сестра мария и княз лазар, който, изправен пред избора дали да 
спечели една временна битка при косово поле, или заедно с народа си да 
постигне вечното царство, решително застава на страната на духовното 
и преглъщайки някои загуби в тленното земно съществуване, издига веч-
ността като върховна ценност. 

освен че отразява визията на сърбите за самите тях и за ценности-
те, които трябва да изграждат гръбнака на обществото, илюстрацията на-
помня и за ‘златния век’ на сръбската история, периода на ранната сред-
новековна държава на братята неманичи, когато сърбия бележи апогей 
както в религиозно, така и в политическо отношение. през хІІ–хІІІ в. 
сръбските владетели успяват да създадат една обединена държава, която 
се противопоставя на амбициите на своите съседи (българските царе и 
византийските императори). наред с това сръбските владетели са и дъл-
боко религиозни: както стефан неман – първият княз на сърбите, така 
и брат му сава, стават монаси. сава основава и първата автономна пра-
вославна сръбска църква в печ (косово) и по-късно е обявен за светец. 
И до днес свети сава се смята за баща на сръбската литература и сръб-
ската православна традиция15. ето защо имплицитните референции към 
средновековния период могат да се интерпретират като алюзии за онова 
идеално време, което отдавна си е отишло, но е потенциално достижимо 
в неопределено бъдеще.

 в учебниците за VІІ клас, разглеждащи историята на модерния пе-
риод, можем да открием същия принцип: посочването на най-представи-
телните и славни събития и личности от периода и поставянето им на 
предната корица.

що се отнася до художественото оформление, учебниците от нача-
лото на 90-те години на хх в. следват същия модел като тези от VІ клас: 

14  вж. anzulovic, Branimir. Heavenly Serbia. From Myth to Genocide, New York: 
New York university Press, 1999.

15  resic, Sanimir. En Historia om Balkan. Jugoslaviens uppgång och fall [A Bal-
kan History. Yugoslavia’s Development and Fall], lund: historiska media, 2006, p. 35.
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на едноцветен фон е поставена 
цветна диамантена рамка, която 
обгръща изображението на да-
дена случка или герои. Учебни-
кът от 1995 г. има същата ши-
рокомащабна рамка и изобра-
зява някакво събитие (фиг.  4). 
основният акцент е мъж с го-
ляма чалма, ориенталски на вид 
ярко червени дрехи и подобни 
избродирани със злато обувки. 
на кръста му виси дълъг тънък 
меч, а от пояса му се показват 
дръжките на два пистолета. с 
дясната си ръка прави жест, 
слабо напомнящ на християн-
ска благословия, ръката е вдиг-
ната, като палецът, показалецът 
и средният пръст сочат нагоре. 
важното в случая е, че очите му 
са вторачени в знамето, което 
той развява с лявата си ръка – 
огромен веещ се флаг с червен 
кръст, поставен на бял фон.

зад тази основна фигура в центъра на картината има други две голе-
ми групи. отляво се вижда ентусиазиран православен монах, разпозна-
ваем заради черното си расо, дългата брада и типичната влащеница; зад 
него могат да се различат многобройни мъжки фигури, някои от тях с при-
брани в ножниците мечове. вдясно, близо до централния персонаж, има 
друг мъж с турски дрехи – червен фес, шалвари и роба, който е поставил 
ръка върху дръжката на знамето (не е ясно дали иска да го отнеме, или да 
помогне при носенето му). в другата си ръка той държи тънко острие или 
пръчка, а зад него към хоризонта се простира тълпа от мъже със същите 
дебели мустаци, червени фесове и тежки одежди. И с двете си ръце те 
повтарят благославящия жест с три пръста, сочещи към небето.

този поздрав с три пръста е символ, тясно свързан със сръбската на-
ционална традиция, и дори се смята, че е произлязъл от картината, вдъх-
новила корицата на учебника. макар значението му да е дискусионно, 
все пак изглежда, че трите пръста символизират светата троица, тоест те 

Фиг. 4
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са знак за принадлежност към православната общност. тази религиозна 
интерпретация се подкрепя от употребата на поздрава като обединителен 
възглас при събрания, водени от църковни служители – като например 
това от 1937 г., когато владиката на Жича, николай, казва: „православни 
сърби, вдигнете трите пръста! ... долу всички противонародни елементи: 
паразити и кръвопийци, капиталисти, безбожници и комунисти! сръбска-
та вяра е пробудена, защото е накърнена“16.

оригиналната картина е нарисувана от един от най-известните сръб-
ски художници реалисти, пая Йованович, и представя второто сръбско 
въстание срещу турците. тя описва момента, когато един от най-влиятел-
ните водачи на сръбското национално възраждане през хІх в. – милош 
обренович, заявява на събралия се народ „аз съм тук и вие сте тук: война 
на турците!“. първото сръбско въстание (1804–1813), ръководено от ка-
раджордже петрович, осигурява почти 10-годишно автономно управле-
ние, но през 1813 г., след решителна турска атака, е потушено. тъй като 
водачите на въстанието са изпратени на заточение, властта се поема от 
ново поколение лидери, които подписват временно примирие със султа-
на, но тайно подготвят нов бунт срещу управлението му. сръбският ста-
рейшина (обор), княз обренович, приема властта на високата порта само 
за да спечели време, през което да мобилизира военните си сили срещу 
османската армия. през април 1815 г. в таково той обявява началото на 
нов опит да се отхвърли властта на турците – избухването на второто въс-
тание. то трае две години и довежда до създаването на законно сръбско 
княжество с относителна независимост спрямо султана и съсредоточава-
не на властта в ръцете на фамилията обренович.

Интересното в картината е, че този герой на сръбската нация е нарису-
ван с типични турски одежди, като най-учудваща е чалмата. това може да 
е напомняне за сътрудничеството му със султана в периода 1815–1817 г. 
и временното му приемане на порядките в Истанбул; по-късно обаче той 
радикално сменя поведението си и показва привързаността си към хрис-
тиянския кръст. половината от хората, събрали се да приветстват обре-
нович, също носят ориенталско облекло, но противно на очакванията, те 
не са врагове; точно като водача си тези хора са прикрили се патриоти, 
готови в точния момент да демонстрират истинската си същност. а тяхна-
та истинска същност се отразява от цветовете на гордо веещото се от вя-
търа знаме. от композиционна гледна точка знамето и фигурата на героя 
се конкурират за визуален център на картината. поразяващият контраст 

16  Цитиран в Perica, Vjekoslav. Balkan Idols: Religion and Nationalism in Yugoslav 
States, Oxford: Oxford university Press, 2002, p. 18.
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между белия фон и яркочервения гръцки кръст (кръст с равни рамена) 
привлича вниманието. самото знаме също има обединителни функции: 
то е вариант на знамето на черногорското семейство петрович-негош, 
но най-важното – това е знамето, развявало се в битката на косово поле 
през 1389 г. след тази битка знамето символизира волята на потиснатия 
християнски народ да се бори срещу османските турци. 

Учебникът за VІІ клас от 1995 г. черпи своето вдъхновение от дви-
жението за национално възраждане от началото на хІх в. обренович е 
архетипът на героя, борещ се за освобождение на народа си. този образ 
подчертава и разделението между двете династии, доминирали във въ-
трешната политика на сърбия и млада югославия. Именно това разде-
ление отслабва държавата във времена на съперничество. наред с това 
демонстрираният интерес към първите стъпки от създаването на държа-
вата идва да покаже, че акцентът върху националния елемент е цялостна 
тенденция в учебника. присъствието на монаха в тълпата и кръстът вър-
ху знамето създават идеята за символично удържане на идентичността 
във времето (да си сърбин е почти равнозначно на това да си православен 
християнин) и служи като визуална връзка с разказващия библейска ис-
тория учебник за VІ клас. 

най-накрая и един поглед към сръбските учебници, занимаващи се 
със съвременна история (от средата на хІх в. до днес). Без съмнение 
подборът на илюстрациите за корици може да ни покаже кои са знако-
вите според авторите на учебниците и правителствата, които ги одобря-
ват, исторически събития и лица. затова може да се очаква, че слизането 
на милошевич от власт през 2000  г. и последвалата реформа променя 
 оформлението на учебниците. от учебниците за VІІІ клас, които анализи-
рам тук, най-скоро отпечатаният е от 2003 г.17

промените са осезаеми още при първия контакт с учебника (фиг. 5). 
корицата има по-нов, привличащ вниманието с ярките си цветове дизайн. 
основната фигура тук е стар астрономически часовник с множество ци-
ферблати. Часовникът е метафора на времето, тоест на историята.

от интерпретативна гледна точка обаче поредицата от фотографии, 
разположени отдясно по протежение на учебника, представляват по-го-
лям интерес. почти като кадри от филм те символизират житейската ис-
тория на цялата нация. нека да анализираме тези уловени мигове.

17  Kovacevic, Dusko m., Dejan mikavica, Branko Beshlin, and Biljana Simunovic-
Beslin. Istorija. [History] 8th grade, Belgrade: Zavod za udzbenike i Nastavna Sredstva 
(ZuNS), 2003.
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първият момент от 
тази символична хроноло-
гия е пожълтяла снимка на 
луксозна карета, придру-
жавана от ездачи в парад-
ни униформи. в откритото 
купе седят двама брадати и 
мустакати мъже, единият 
по-едър, с цилиндър и еле-
гантен костюм с ревери, 
обсипани с украса; другият 
доста по-слаб, облечен във 
военна униформа, махащ 
на събралата се от двете 
страни на булеварда тълпа. 
като фон на този привет-
ствен парад се виждат вну-
шителни сгради с масивни 
входове в неокласически 
стил. общото впечатление 
от снимката е, че тя пред-
ставя някакъв важен, тър-
жествен момент. действи-
телно, снимката ни прави 

свидетели на официалното посрещане на крал петър І караджорджевич, 
който през 1903 г. след дълго изгнание успява да си върне властта над 
сръбската корона. това става възможно, след като военен преврат сваля 
от трона крал александър І обренович.

крал петър І си остава може би един от най-популярните и обичани 
сръбски лидери. вечните вътрешни съперничества за трона между кара-
джорджевичите и обреновичите го принуждават да се оттегли в изгнание 
в ранна възраст. в чужбина той получава западно образование и иска 
да превърне сърбия в модерна конституционна монархия по подобие на 
тази във великобритания. петър І е и успешен военен стратег, под чие-
то ръководство сърбия побеждава в двете балкански войни 1912–1913 г. 
заради тези успехи, при които сърбия увеличава почти двойно терито-
рията си18, петър І се смята за една от най-важните фигури в историята 

18  resic, En Historia om Balkans, p. 173.

Фиг. 5
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на сърбия. в действителност обаче той достига символен статус главно 
като владетеля от ‘златния период на демокрацията’. ако анализираните 
досега корици на учебниците могат да се разглеждат като поредица, то 
бихме могли да ги четем като история на желанието на сърбия да затвър-
ди качествата си на бойното поле и да постигне успехи в изграждане-
то си като модерна, демократична държава, която е равноправна част от 
континента. присъствието на корицата на един могъщ, но същевременно 
модерен монарх идва да покаже как днес сърбия вижда отношенията си с 
европа: тя се вижда като силен фактор, който не действа в периферията, 
а е равноправен партньор на другите държави в региона.

второто изображение от тази поредица е черно-бяла снимка на вой-
ници в типичните униформи от първата световна война. на преден план се 
виждат двама мъже, стоящи до безжизненото тяло на друг войник, единият 
е свалил шапката си в знак на почит към паметта на падналия другар, дру-
гият прави импровизиран дървен кръст от два счупени клона. зад тях трети 
войник копае гроба, който ще приеме мъртвото тяло на техния другар. на 
заден фон се вижда красива, обградена от ниски храсти, долина, чиято иди-
лия и спокойствие са в контраст с тихата трагедия на погребалната сцена. 

в историята на южните славяни първата световна война бележи как-
то трагични моменти, така и началото на тяхната истинска независимост. 
разпадът на великите европейски империи дава възможност за създава-
нето на кралство на сърби, хървати и словенци. Цената, на която тази 
възможност е заплатена, е изключително висока. сцената с погребението, 
която се вижда на корицата, се повтаря нееднократно по бойните полета 
на войната. по неточни данни във войната умират повече от 300 хиляди 
войници. с броя на цивилните жертви тази цифра става още по-голяма. 
през четирите години на войната повече от половин милион души уми-
рат поради депортация, недохранване или зараза от тиф. половината от 
мъжкото население на сърбия на възраст между 18 и 55 г. е покосено по 
бойните полета или като цивилни жертви19. тази огромна жертва се прави в 
името на идеала за независимост от османската и хабсбургската империя.

в третия епизод от съвременната история на сърбия виждаме моде-
рен динамичен и проспериращ град. в далечината се издигат високи стил-
ни сгради, а в центъра на изображението (репродукция на картичка от 
20-те години на хх в.) се простира широк площад, украсен с цветни лехи, 
но и осеян с трамвайни релси. модерният дизайн на градското планиране 
се подчертава от изящните улични лампи по протежение на основните 

19  lampe, John r. Yugoslavia as History: Twice there was a Country. 2nd edition. 
Cambridge: Cambridge university Press, 2000, p. 109.
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булеварди, които пресичат „теразие“ (надпис на с. 131 от учебника назо-
вава площада). градът, разбира се, е Белград – горд от трансформацията 
си в столица на независима държава, готов да влезе в крак с останалата 
част от европа20. картичката е реклама на така благотворно повлиялото 
на Белград градско развитие и планиране. площадът може и да е физи-
ческият център на това открито широко пространство, но символната те-
жест е пренесена малко пӝ на север от транспортния възел на „теразие“ 
в сградата на хотел „Балкан“. И до днес той е един от най-луксозните 
хотели в столицата, едновременно модерен и традиционен, сръбски и ев-
ропейски, в архитектурата си той комбинира размера и простите линии на 
съвременните конструкции със скосени покриви, които могат да се видят 
навсякъде; наред с това обаче прозорците му напомнят за типичния ста-
ровремски хан, мястото, където изтощеният пътник може да намери отмо-
ра. надписът на хотела, както на латиница, така и на кирилица, е знаков за 
особената дуалност на това място.

както подсказват и пресичащите се трамвайни линии, всичко това 
трябва да се разбира като метафора на сърбия от междувоенния пери-
од: средище на Изтока и запада. модерните трамвайни релси са продъл-
жение на други, исторически търговски маршрути, на които това място 
дължи не само славата и богатството си, но и изпълнената си с битки 
и завоевания история. сега, след като най-голямото препятствие, зави-
симостта от другите, е премахнато, тези релси могат да се разглеждат и 
като знак за оптимизма на държавата и увереността ѝ в доброто бъдеще. 
не на последно място, тук би било интересно да коментираме присво-
яването на наименованието ‘Балкан’. както детайлно показва в своето 
изследване м. тодорова, обозначението „Балкани“ произхожда от запада 
и се използва като негативно назоваване на югоизточната част на европа. 
хората от региона не приемат това име за свое, то по-скоро е наложено 
отвън и представлява критика на техния стил на живот, ценности и пове-
дение, критика, която затвърждава разделението Изток–запад. Желание-

20  Бавният процес на урбанизация в сърбия започва веднага щом княжество-
то придобива независимост през 1815. както пише един пътешественик из земите 
на сърбия, до седемдесетте години на XIX в. „сърбите имат амбицията да изличат 
от страната си всичко, което им напомня за османското управление (...). турският 
Белград вече не съществува; той е заменен от един западен град, подобен на париж 
или Будапеща. на мястото на предишните джамии с техните кубета и минарета днес 
се издигат палати в европейски стил (...)“ (цит. по Yerolympos, alexandra. „a new 
city for a new state. City planning and the formation of national identity in the Balkans 
(1820s–1920s)“, in: Planning Perspectives, Vol. 8, No. 3, p. 247). Интересна е ориентал-
ската перспектива на пътеписеца.
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то на местните хора да придадат на това понятие някакъв породен от тях 
смисъл можем да прочетем в опитите им думата ‘Балкани’ да се свърже с 
положителен символизъм; ако така или иначе те са принудени да живеят 
с него, то поне да го изпълнят със значение, което произхожда от самото 
им общество. тази интересна тенденция може да се проследи и в опи-
тите за трансформиране на Белград от столица на сърбия в столица на 
югославия – столица, която да представя мултинационалното наследство 
на младото и разнолико кралство. ето защо общото впечатление, което 
илюстрацията поражда, е чувство на гордост от процеса на модернизация, 
гордост от значителния прогрес в урбанизма и архитектурата, увереност 
в бъдещето на региона, който вече е преодолял изостаналото си и осеяно 
с опасности минало.

след снимка от 1959 г., отразяваща срещата между хрушчов и ник-
сън в оон – снимка, която подчертава ролята на студената война в близ-
кото минало на сърбия, – идва и последната фотография в тази поредица 
за историята на съвременна сърбия: както става ясно от надписа под съ-
щата снимка на с. 206 от учебника, тази цветна и динамична фотография 
отразява революционния ден на 5 октомври 2000 г. разнолика тълпа от 
младежи и старци, мъже и жени се е събрала пред колоните на внушител-
на сграда, най-вероятно югославският федерален парламент в Белград. 
много от участниците в демонстрациите носят сини знамена. събитията 
от 5 октомври наистина са бурни. масовите митинги от този ден са ре-
зултат от бурното недоволство от режима на милошевич; хиляди хора 
се стичат към улиците на сръбската столица и ожесточено призовават 
лидера, заради когото претърпяват четири различни войни и бомбарди-
ровки от нато, да напусне поста си. през този ден демонстрациите не 
са мирни: сградата на парламента е подпалена, а полицията разпръсква 
протестиращите със сълзотворен газ. по-късно през деня, с действия, на-
помнящи за румънската революция от 1989 г., демонстрантите обсаждат 
централната сграда на националната телевизия, чиито предавания най-на-
края са спрени от излъчване.

протестите от 5 октомври 2000 г. бележат началото на края на мило-
шевич, който изчезва от публичната сцена. вероятно включването на тази 
последна снимка идва да подчертае демократичните основания на реше-
нието за сваляне на милошевич от власт, като същевременно акцентира и 
на желанието за разграничение от миналото на режима. снимката е и знак 
за стремежите на сърбия да се възприема като демократична европейска 
държава, която не трябва да бъде изключвана от регионалното и между-
народно сътрудничество. 
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Изводи: 

поглеждайки отново към румънските и сръбски учебници по история, 
бихме могли да направим няколко общи и за двете страни бележки. не 
е учудващо, че кориците на учебниците отразяват собственото си време 
и епоха. влиянието на образователната реформа от 1999 г. (румъния) и 
2001 г. (сърбия) е най-забележимо на нивото на естетическата презен-
тация. с други думи, самият учебник и кориците му, в повечето случаи, 
стават по-атрактивни, с по-елегантен, модерен и цветен дизайн. Част от 
причините за това се крият в натиска от икономическата либерализация 
на пазара. това важи с особена сила за румъния, където няколко издател-
ства се конкурират за ограничения брой ученици-потребители – ръковод-
ството, което изглежда най-добре, има предимство пред останалите по-
безлични алтернативи. подобренията в дизайна през годините отразяват 
и по-добрите печатни технологии и компютърно-подпомаганите оформ-
ления, които издателствата използват днес.

нарастващото присъствие на европейския дискурс е най-важната 
промяна, видима при избора на митовете, включени в кориците на учеб-
ниците. европа все повече се превръща в референция, в присъствие, 
което рамкира националния наратив. тази трансформация е най-явна в 
румъния, но присъства и в сръбските учебници. от друга страна, привид-
ните модификации във външния вид и хартията на учебника невинаги са 
съпроводени от паралелни промени в типа използвани исторически рефе-
ренции. напротив, константността, а не промяната е това, което характе-
ризира визуално отразеното съдържание на посланието. И румънските, и 
сръбските автори и илюстратори на учебници използват идентична рефе-
ренциална рамка, за да очертаят собствената си дефиниция за национал-
на история. общи са постоянно появяващите се традиционни митове. в 
румъния митът за римо-дакийския произход, както и митът за национал-
ното единство илюстрират постепенното осъществяване на това, което 
би трябвало да е вековечен идеал за всички румънци. в сърбия митът за 
произхода по-скоро е свързан с (православното) християнство – оттук и 
преобладаващото присъствие на християнски мотиви в представянето на 
сръбската история от средните векове.

друг, често повтарящ се при визуалната репрезентация мит е този 
за военната чест  – той става видим в мъжествените, силни образи на 
националните герои, както и в множеството сцени от битки, въстания и 
войни, пронизващи цялата сръбска история. тези изображения могат да 
се интерпретират като репрезентации на архетипа на героя (винаги мъж, 
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почти винаги с военна осанка), който обаче е характерен и за илюстра-
циите на румънските учебници. постоянното позоваване на битки и вой-
ни би могло да се разглежда като изкривена версия на мита за жертвата. 
според този мит многобройните битки и конфронтации, които сърбите 
винаги посрещат смело, ги превръщат в жертви на завладяващите терито-
рията им велики сили. въпреки героизма си в битките, тези непрестанни 
сблъсъци вземат своята цена, като отслабват държавата. тя започва да 
се развива много по-бавно от останалите, по-предпазени държави. ми-
тът за жертвата, който оправдава забавеното спрямо останалите държави 
на континента развитие, не намеква непременно за слабост; той по-ско-
ро предполага едно усещане за смелост и гордост от безкористността на 
действията. сърбите, а до известна степен и румънците, които се опис-
ват като ‘защитници на нейните (европейските) граници от безверници-
те’21, са граничните земи на цивилизацията (разбирана като европейска 
цивилизация). те са защитавали благополучието на европа, а днешни-
ят запад неблагодарно е забравил за това. тази история за „antemurale 
Christianitatis“22 има много привърженици в Източна европа. тя търси 
автентичен отговор на въпроса кои са истинските защитници на христи-
янството пред лицето на завоевателите неверници.

в същността си кориците на учебниците акцентират върху самопред-
ставата на описваните хора или държава. погледът към корицата на учеб-
ника ни дава възможност да видим отражението на нацията – така, както 
самата тя се вижда, или по-скоро, както би искала да бъде видяна. това е 
една от причините кориците да не ни изправят толкова често пред образа 
на другия. на този ранен етап от представянето на нацията той не е тол-
кова необходим като контраст. повечето военни сцени намекват за врага, 
но той никога не присъства директно.

макар много от темите в румънските и сръбските илюстрации да са 
общи, все пак съществуват и някои различия. очевидно румънците на-
блягат на своя латински произход – един от основните митове на нацията, 
появил се през хІх в. по време на процесите на национално формиране, 
но имащ дълбоки корени в историята на идеите23. латинският произход е 
източник на гордост, аргумент за уникалността на нацията, но и една от 
основите, върху които румънците градят европейската си идентичност. 

21  georgescu, Vlad. Istoria Romanilor: De la Origini pina in Zilele Noastre [The His-
tory of Romanians: From Its Origins to Our Days], Bucuresti: humanitas, 1992, p. 71.

22  от латински: крепост на християнството (бел. прев.).
23  Boia, lucian. Romania: Borderland of Europe, london: reaktion Books, 2001, 

p. 28–58.
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сърбите пък поставят началото на историята си в ранното средновеко-
вие и много повече от румънците наблягат на източноправославната си 
идентичност. връзката между националната принадлежност и религиоз-
ната вяра става очевидна именно чрез иконите в първия от изследваните 
учебници и знамето с червения кръст във втория. най-накрая, сръбски-
те учебници включват няколко снимки от модерната и съвременна исто-
рия (Белград през 20-те години на XX в., протестите от 2000 г.), дока-
то румънските корици се фокусират изключително върху древността и 
средновековието. едно от възможните обяснения е наличието на повече 
време: сръбската учебна програма по история дава повече часове в срав-
нение с румънската. сръбските ученици имат цяла година, за да изучават 
съвременния период, докато в румъния случаят съвсем не е такъв. там за 
една година учениците трябва да покрият периода от зората на цивилиза-
цията (предисторическата епоха) до наши дни.

корицата на учебника е огледало на желания национален образ, 
представен в най-общи щрихи. тя е опростен преглед на онова, което 
като читатели можем да очакваме от учебника, и ни дава възможност да 
предвкусим съдържанието му. със сигурност събитията и случките, най-
детайлно коментирани в текстовете на учебника, са и онези, на които е 
отделено значимо място върху корицата. Целта на тази статия беше да 
 очертае онези случки и личности, които самите автори на учебници из-
бират като най-важни поради историите, които могат да се разкажат чрез 
тях. като хронология – в зависимост от годината на издаване, или като пе-
риодизация всяка от кориците е в значима връзка с тези, които я предхож-
дат или следват. тази връзка ни помага да видим вътрешните критерии за 
селекция, по които дадена фигура или събитие се нарежда в националния 
пантеон. като цяло румънските и сръбските корици успешно тематизират 
съдържанието на учебниците по история и придават визуална форма на 
митологическите наративи.

Превод от английски Надежда Гълъбова
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Континуитетът на националната 
 педагогическа митология  
(Българските учебници по национална история  
преди и след 1944 г.)

лиляна Деянова

повод за този текст са дебатът за „мита Батак“ и откритият урок, изнесен 
от историкa-президент в Батак по време на честванията на годишнината 
от Баташкото клане през 2007  г. на базата на изследвания на няколко 
типа учебници по история и на дискурс-анализ на този и други дебати за 
„нашето минало“ искам да поставя въпроса за метаморфозите на „класи-
ческата парадигма“ на националната история – монолитната национално-
държавна история с нейните царе, герои, жертви, мъченици, народ („вър-
ховното същество народ“). 

една такава голяма тема предполага множество прецизни различава-
ния (каквито не правя в тази груба схема). предполага също и работа по 
въвеждане на понятията, но аз ще се опитвам да ги прояснявам чрез упо-
требата. общо място е, че националното чувство и националната митоло-
гия са свързани, но не идентични феномени, че националната идеология 
не е национална митология. националният исторически метаразказ за 
прогреса на нацията не е митологическият разказ за сакралното минало на 
нацията. той по дефиниция е част от модерния метаразказ за универсал-
ните права, за равенството и свободата на нациите и на техните граждани 
(нищо, че наши политици 140 години след петко славейков продължават 
да питат „де е тоя дзвер универсалният гражданин?“). тоест национална-
та идентичност е гражданска, а не „племенна“, тя е специфична форма 
на идентичност на индивидите като граждани на една модерна общ-
ност, с политическо съзнание за принадлежност. в този смисъл нацията 
не е само памет, а и „всекидневен плебисцит“, както казва в прочутата си 
лекция от 1891 г. „що е нация“ ернест ренан1. 

1  Често припомнян днес, макар да се забравя, че според ренан плебисцитът 
е само за автохтонните, само за коренното население. по същото време и морис 
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понятието „публично пространство на историята“ (тук се съдържа 
препратка и към хабермасовото понятие модерна публичност) е изходно 
за серията от изследвания върху пренаписванията на историята, осъщест-
вени от Института за критически социални изследвания, на които се позо-
вавам2. то тръгва от едно разграничениe по повод на понятието „място на 
памет“ на пиер нора – а именно, че модерните места на памет са общи 
места на памет, но не са места на обща памет. те са общи места на 
паметта, но са ничии; те са ничии, но могат да бъдат монополизирани от 
държавата; те са ничии, но са залог за борба на сблъскващи се интерпре-
тации и шанс на държавата да наложи своя символен монопол върху тези 
интерпретации; така че неща, които се привиждат като едни и същи на-
ционални символи, не са едни и същи символи (или места на памет – нора 
предпочита този израз пред „символи“, за да удържи именно историч-
ността). публичното пространство на историята се състои от тези места 
на памет, но и от места на надеждата, на проекта. то е свързано с ражда-
нето на модерната история, на модерната, не-митологическата, „не-тоте-
мическата“, а критическа памет3. (разбира се, това понятие е само един 
„идеален тип“ в смисъла на макс вебер, който ни позволява да описваме 
конкретната национална действителност. в нея съсъществуват различ-
ни антимодернизационни нагласи, фолклорно-митологически картини. 
освен това – особени отношения на съвместимост и несъвместимост с 
официалната история, с „историческата докса“, с паметта на различните 
малцинствени групи и пр.) 

 днес обаче – както показва и случаят с Батак от 2007 г. – този тип 
гражданска идентичност, в която гражданството е свързано с принадлеж-
ността към нацията, е в криза. държавата става все по-неспособна да 
удържа своя монопол върху националните места на памет, както и моно-
пола си върху производството на обективно историческо знание, в това 

Барес („земята и мъртвите“) се пита какво е нужно, за да има нация – то е „костница 
(гробове) и образование по история“. 

2  за двете най-важни от тях вж. деянов, деян. (рък.) Пренаписването на новата 
българска история в учебниците за гимназията, софия: Институт за социална крити-
ка и монт, 1995; грекова, майя. Националната идентичност в ситуация на криза: 
исторически ресурси, софия: лИк, 1997. вж. още деянов, деян. държавата и общите 
места на паметта, Архив, N 3–4, 1998. подробно съм описала теоретичните контексти на 
този анализ и авторите, на които се позовавам, в: деянова, лиляна. Очертания на мълча-
нието. Историческа социология на колективната памет, софия: кх, 2009. 

3  Nora, Pierre (ed.) Les lieux de memoire. T. I–III. Paris: gallimard, 1984–1993. 
hartog, F. regimes d’historicite, Paris: Seuil, 2003. (вж. по-подробно за тези контексти 
деянова 2009, 186–199, с. 178 и сл.).
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число и върху учебниците, т.е. „официалния дискурс в педагогическа 
форма“. Живеем във времена на мобилни граници и де-териториализа-
ция, на разединяване на гражданство и националност, както и на държа-
ва и националност, на парализа на политическото (по-точно – на „пред-
ставителната демокрация“) и на смислов вакуум и несигурност, на криза 
на старите национално-държавни институции. но тези пост-национални 
промени рядко се осъзнават от политическите, научните и други елити, 
които са се формирали – както забелязва Улрих Бек – в „контейнера“ на 
нацията-държава4. 

* * *

за какъв континуитет тогава става дума при толкова много проме-
ни? може да се твърди, че комунистическите учебници по история (или 
по-точно казано учебниците по история в социалистическата епоха) съ-
държат и „курсове“ по национално възпитание. Че те са част от един по-
обхватен „режим на историчност“.

събитията след промените от 1989  г. са свързани и с разпадането 
на изгражданата след 1944 г. официална памет – паметта на държавата-
партия, с демонополизирането на историческата памет. това означава и 
призив за „деполитизиране“ (в случая – „декомунизиране“) на учебното 
съдържание по история. аналогично както в предишната революция от 9 
септември 1944 г. се де-фашизира историята и задачата е, както съобщава 
окръжно № 5 на министерството на народното просвещение от 1945 г., 
„да се очистят учебниците по история“: „когато се разглеждат общест-
вените борби в античния свят, симпатиите ни трябва да бъдат на страна-
та на народнодемократичните сили, на страната на робите, … гладните, 
безимотни пролетарии“. фактите са много известни5. (отдел „агитация 

4  Beck, ulrich. Pouvoir et contre-pouvoir a l’ere de la mondialisation, Paris: Flam-
marion, 2005. Измежду многото мнения в дебата за „мита Батак“ намерих две, които 
илюстрират – в почти логически чист вид – двата крайни вида реакции на институционал-
ната трансформация (или „криза“) и на промяната в режима на самото знание за минало-
то: „Историята трябва да се денационализира, като Бтк и соди девня и по възможност 
с участие на международни стратегически партньори“ (във в. Дневник); от друга страна, 
авторитетни историци като директора на Института по история при Бан професор ге-
орги марков смятат, че „глобализацията смята, че историята пречи“. Че „глобализацията 
ще забрани историята“ (защото „всичко е за продан“, защото историята винаги е била 
обвързана с политиката…). 

5  вж. мутафчиева, в., в. Чичовска и др. Съдът над историцитe. Българската 
историческа наука. Документи и дискусии 1944–1950, том 1. софия: академично из-
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и пропаганда“ при Цк на Брп (к) дава мнение за предстоящата промяна 
в учебния материал на историята като „основен предмет за изучаване на 
общественото развитие“ и за „формиране на мирогледа на младежа“. Из-
дава се „наредба-закон за прочистване на учителския и образователен 
персонал в народните основни и средни училища, учителски институти 
и в Университета и висшите училища и академии“, постановление за из-
земване на 1000 книги: фашистки книги, книги срещу съветския съюз 
и срещу свободолюбивите народи; възстановява се създаденият – за да 
централизира за първи път в новата българска държава преподаването по 
история – през 1897 г. висш учебен съвет… 6) 

съвсем логично е в такъв случай днешният читател на социалисти-
ческите учебници по национална история да очаква да открие в тяхната 
канава прочутата сталинова формула за „интернационализма като висша 
форма на патриотизъм“. но поне учебниците по родна история разко-
лебават подобно очакване. в споменатото изследване на учебниците от 
хх в. (по-точно на петте пренаписвания на учебници по история: от 1929, 
1946, 1954, 1982 и от 1993 г.) се откроиха, наред с огромните разлики 
в пренаписванията, немалко общи наративни структури на учебниците 
по история от 1929 г. насам7.  Без съмнение комунистическите учебни-
ци са пронизани от прослава на масите и описания на предателствата 
на националната  – „шовинистична“  – буржоазия; в тях цялата история 
е телеологизирана и пренаписана в новия историкоматериалистически 
ключ – освобождението на трудовия народ. но това още не значи триумф 
на интернационализма. Учебниците след 1944 г. (както и учебниците след 
„революцията“ от 1989 г.) са част от една по-обща парадигма, по-широка 
национална „историческа култура“ или по-точно национален мантали-
тет8, от едно доидеологическо „longue duree“ в разбирането на „народ“. И 

дателство „марин дринов“, 1995. а също и работите на Иван еленков за институциите 
за производство на историческо знание (вж. напр. даниела колева, Иван еленков, про-
мените в българската историческата наука след 1989 година. очертания и граници, в: 
мишкова, д., съст. Балканският 19 век. Други прочити, софия: Изд. рива, 2006, 28–81.

6  вж. лилова, десислава. Възрожденски значения на националното име. софия: 
просвета, 2003.

7  за тези изследвания и за „скритите учебни програми“ на различните типове 
учебници вж. а. Бунджулов, д. деянов, н. николова, св. събева, сн. димитрова, м. ка-
нушев, м. якимова, л. деянова в: деянов, Пренаписванията…

8  това е израз и анализ на B. guenee, но идеята е широко споделяна. Избирам 
термина „манталитет“, в смисъла на школата „анали“, той като с него се акцентира вър-
ху това, че става дума не за идеология, а за „картина на света“, свето-глед, тоест безсъз-
нателна представа, предпредикатна очевидност. за дълготрайността на представата за 
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в този смисъл – и само в този смисъл – съвсем не са така далеч от пред-
ставата за българското и патриотизма в буржоазната историография: ка-
ноническото структуриране на историческите събития около откриването 
през възраждането на „славното минало“ на този народ, разкъсването 
на „националното тяло“, отнемането на „неговите чеда“, поругаването 
на „естествените му граници“ заради користните интереси на великите 
сили… тоест от мисленето на нацията като територия, земя, кръв, при-
рода, принадлежност, автохтонност, естествено минало и заплашено 
наследство. едно мислене твърде далеч – и преди, и след 1944 г., а и след 
1989 г. – от разбирането на това, което хабермас нарича „патриотизъм 
на конституцията“. то редуцира националната идентичност, т.е. модерна-
та, гражданска идентичност, до „етническа“, акцентира върху български 
граждани, а не върху български граждани, изключва от националното 
тяло други българи (обявявайки ги за не-българи  – „фашистите са не-
българи“)9. нацията акцентира върху това, което „те“ са ни направили, а 
не върху това, което „ние“ сме направили на другите10. тя често отказва 
да си спомни по сложен начин едно сложно минало и изтрива от паметта 
си – съзнателно или не – цели пластове история. но, така или иначе, след 
идентификацията ѝ като „ние  – не-те“ разказът ѝ за самата нея посте-
пенно се хомогенизира и втърдява. една отрицателна идентичност, която 
изключва политическия противник от „българския народ“. 

в националната държава освен учебниците има несъмнено и други 
„идеологически държавни апарати“ (в смисъла на алтюсер). а също и 
други места и източници за правене на история. тази банална конста-
тация ни задължава да прецизираме първоначалното си твърдение, че 
скритата програма дори на първите учебници по история след 1944 г. не 
е „интернационализмът“. (повтарям, че имам предвид само учебниците 
по история на България.) не е маловажно това, че до 1947 г. няма цен-
трализиран, общозадължителен учебник по национална история; в много 
училища продължава обучението по учебника на пастухов и стоянов, 

родното и неговите метаморфози вж. кьосев, александър. Стихосбирката „Пролетен 
вятър“ на Никола Фурнаджиев в художествения контекст на своето време, софия: 
Университетско издателство, 1989; дичев, Ивайло. От принадлежност към идентич-
ност, софия: лик и дойче веле, 2001. 

9  вж: грекова и др. Националната идентичност…, деянов,  Пренаписванията…
10  вж. по този въпрос работите на тони джуд за следвоенна европа. за анализа на 

учебниците са важни изследванията на марк феро Как се разказва историята за деца, 
Историята под надзор. 
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публикуван през 1929  г. и направен по изискванията на министерската 
програма по история от 1925 г. но неговият контекст сега е друг.

ето например как изглежда публичното пространство в една ключо-
ва за укрепването на институциите на държавата-партия година – 1948: 
в деня на националния ни празник трети март най-голямата снимка на 
първа страница във вестника на комунистическата партия е снимката на 
сталин. в речите си георги димитров заявява: „който се обявява против 
съветския съюз, е против собствената си страна“; „отношението към съ-
ветското пролетарско отечество е пробен камък за демократичност“; „там 
е нашето спасение, там е нашето щастливо бъдеще като нация“. външни-
ят отдел на вкп (б) е подготвил пакет от материали за „антимарксистките 
грешки на национално ориентираните комунисти“. новосъздаденият ко-
митет за наука, изкуство и култура (кнИк) обсъжда на голямо съвеща-
ние състоянието на историческата наука11. то е открито от в. Червенков, 
който казва, че „ние не можем повече да търпим непрочистени авгиевите 
конюшни на буржоазната историография у нас“. Буржоазните истори-
ци са окончателно заклеймени, защото „не се интересуват от съдбата на 
народните маси“; защото твърдят, че възраждането е тясно свързано с 
църквата; защото техният „великобългарски шовинизъм“ – доминиращо 
клише от онова време – е нанесъл големи поражения; защото страдат от 
„тежка наследствена обремененост“; защото са „псевдо-историци“, „за-
щото са врагове на славянството“ (също доминиращо клише). национал-
ното миналото е наистина експроприирано. новите елити искат да се ле-
гитимират, да се впишат в историята, да се представят за законния наслед-
ник на идеалите за национално възраждане. но голяма част от имената и 
датите, които са се чествали преди 1944 г., вече са отменени.

сякаш историята е почнала отскоро: честване на три години от 
епичните боеве срещу германските войски, три години от девети май, 
десетгодишнината от излизането на Краткия курс на сталин, 15-годиш-
нината от лайпцигската реч на г. димитров, която „всички(?) честват“… 
миналото се изтласква. И то не само чрез забрава, чрез буквалната за-
брана, чрез телеологизиращо пренаписване, но и чрез самото приемане 
на идеята за историческата целесъобразност и отъждествяването на ста-
ващото у нас с изискванията на „хода на историята“. така тази история 

11  вж. Съдът над историците, 203–386. следващите цитати са съответно от 
с. 209, с. 301 и др. повече подробности вж. в Deyanova, liliana. „аprès les batailles. les 
manuels d’histoire bulgares après 1944 et après 1989“, Education et Histoire, 2000, Paris, 
m.-el. Ducreux, ed.
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наистина не е гражданска история, не е и утопия, а е по-скоро митологи-
чески разказ.

* * *

въпреки континуитетите, не може да се говори за „комунистически 
свят“ и за „комунистически учебници“ в обща форма. в споменатите из-
следвания ние анализирахме няколко типа пренаписвания на учебници-
те. след първите следреволюционни учебници (които впрочем също са 
критикувани  – един заради това, че „няма нито една снимка на георги 
ди митров“, друг заради това, че не разбира въпроса за „македонската на-
ция“ и т.н.) комунистическият разказ се отлива в учебник по история, пре-
подаван във времето на типичния сталинизъм. после младите историци-
реформатори написват друг, „борещ се с догматизма“ учебник по история 
(1982 г.). някои от тези историци са автори и на учебници непосредстве-
но след 1989 г. но наред с промените в учебниците (които са следствие 
от промени в политическата публичност) продължават да съществуват и 
старите национални идеологеми, или по-точно очевидности за национал-
ния свят, за „нашия народ“. 

 ще дам пример с малките текстове в учебниците за Батак. за „кла-
нето/въстанието/трагедията“ Батак и за 5000 (според учебника от 1946 г.) 
или 1800 (според никола станев) или 4000 (според Йоно митев) жертви, 
изклани („изклани безогледно“, „посечени или живи изгорени“ ) от кръв-
ните ни врагове („кръвници“, „кръвожадни убийци на деца“, „жестоки ба-
шибозуци“, „свирепи феодали“ и пр.). „кървавата баня в Батак“ (н. ста-
нев, 1928 г.) се разказва в учебника История на България за 11 клас от 
1946 г.12 с някои специфични акценти при описването на „башибозушките 
жестокости“: ахмед Барутанлията със своите „банди“ и с помощта на 
баташките чорбаджии измамил въстаниците в селото. след това „свире-
пият феодал заповядал да изколят 5000 мъже, жени, деца“. в едно по-
пулярно четиво за ученици Йоно митев – избирайки за мото на своята 
книга Непокорният Батак13 текст от записките на поп методи драгинов 
за изклани българи – също обръща внимание на тези няколко чорбаджии, 

12  История на България за 11 клас от 1946 г. , с автори а. Бурмов, д. косев 
и хр. христов, с. 146. вж. Балева, мартина, Улф Брунбауер. Батак като място 
на памет. каталог. софия: Изток-запад, 2007. по въпроса за интерпретациите на 
трагедията в историографията вж. статията на а. везенков в същия сборник.

13  митев, Йоно. Непокорният Батак, софия: Издателство на националния 
съвет на оф, 1961 (Библиотека героична летопис, книга 2).
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„доволни от натрупаното си богатство“, които „слухтят“ и не са с наро-
да си; както също и на това, че „омразата между турци и българи беше 
толкова голяма, че сблъскванията ставаха на всяка стъпка“. но същият 
образ на „продажните чорбаджии“, не-народните, с „жажда за богатство“, 
които „угаждат на турците“, го има и в учебниците отпреди 1944 г., във 
влиятелните учебници и методически ръководства на никола станев на-
пример. книгите му за „народните възстания“ и „България подъ иго“14 
задават клишетата, които срещаме в учебниците след 1944 г. за „турското 
иго“: робството, тежкия и непоносим живот на раята, насилията, грабе-
жите и неправдите, чумата. те са въведени още в увода на книгата от 
1932 г. (1928) за народните въстания. по-нататък станев описва „кърва-
вата баня“, „секирите които почват да вършат своята работа“ (в едно от 
изданията е добавено – „демонска“ работа)15. текстовете за Батак не се 
различават съществено и в най-новите учебници по история на България. 
например в този на издателство „просвета“ от 2001 г. разказът е следни-
ят: „Жестока е съдбата на Батак. на 4 май там са изклани хиляди мъже, 
жени, деца, старци. „онова, което видях там – пише американският жур-
налист макгахан, – беше така ужасно, че човек не можеше да спре погле-
да си повече от един миг. Човешки скелети, по които още висеше облекло 
и месо, гниеха на купища, женски черепи, коси се влачеха по пепелищата, 
детски коси, разпилени навред… навред ужаси, ужаси и само ужаси“16. 

наистина много са „ужасите“. не искам да кажа, че ги няма, а само 
това, че фактите в националните учебници са изложени с определена ви-
зия за „национална стратегия на обучението по история“ (или „скрита 
програма за национално възпитание“). за „партийна ориентировка“ на 
методиките на обучение апелират не само методическите ръководства от 
комунистическата епоха, а и тези от 1939 г. например, като произведени-
ето на г. христов Насоки върху националното възпитание в училищата, 
защото според него „училището като орган на държавата“ е „винаги на 

14  станев, никола. Народни възстания през 1876, софия: хемусъ ад, 1932; 
станев, никола. България под иго. Възраждание и освобождение 1393–1878. прид-
ворна печатница, 1928. станев, н. История на България 1878–1928, Изд. Чипевъ, 
1929, с. 6. вж. още и станев, н., Цв. стоянов. Методика за преподаване на истори-
ята в прогимназии, 1 изд., с., 1922. 

15  вж. станев, Народни възстания…, с. 6, с. 76, с. 79; станев, България под иго…, 
с. 396. 

16  История и цивилизация за 11 клас, на в. гюзелев, р. гаврилова, м. радева 
и др. софия: просвета 2001, с. 172. същият цитат от макгахан е предпочитан и в 
много други учебници: този на просвета от 2000 г., в учебника за профилирана под-
готовка на планета3, и др.
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страната на нацията“ и „чувството, което трябва да доминира над всички 
останали е националното“17 (тук се цитира дора габе: „нашето небе е 
най-широко, нашите звезди са най-големи…“). Учебникът трябва да фор-
мира „афекти“, ставащи „привички, които повторени в продължение на 
много поколения, създават расов характер (к. м.), който никой и нищо 
не може да заличи“18. „патриотизмът е толкова естествено чувство как-
то и синовната обич“19. затова „нишката на обучение по всички предме-
ти – защото българската младеж е „национал-идеологична“ – трябва да 
бъде народностната идея“. тя пронизва дори обучението по газова за-
щита: „целта на газовата защита е … да запознае учениците с … и да им 
вдъхне упование в силата на българския народ“20. „националното възпи-
тание при математиката“ и „партийността на методиката на обучението“ 
не са изобретени след 1944 г. както и това, че „основа на великобълга-
ризма е земелюбието“, че „военолюбието е хайдушка добродетел на ве-
ликобългаризма“. И още много такива схващания за нацията като земя, 
естествена територия и кръв. схващания, които по-късно се модифи-
цират, но не изчезват. 

 в такъв тип учебници по национална история откриваме  – отвъд 
равнището на идеологическите послания – едно по-дълбоко равнище на 
манталитетни нагласи21. предпредикатните логики на техните разкази 
си приличат. независимо от основната им програма, независимо от това 
дали учебникът е ранно-буржоазен, късно-комунистически или пък ран-
но-посткомунистически, независимо от това дали врагът, да кажем мо-
нархията, бива разглеждан като национален враг или като класов враг22, 
независимо дали германия (русия) е приятел, или пък противник, и т.н. 

17  христов, г. Насоки върху националното възпитание в училищата, варна, 
1939, с. 4.

18  пак там, с. 8, с.13.
19  пак там, с. 15.
20  пак там, с. 198, 201 и др.
21  което, разбира се, не е „расово“, не е природно, но е исторически произведено 

като „така-а-не-иначе-станало“.
22  например в цитирания учебник от 1946 г. монархията се описва като „гнездо на 

германската агентура“, повела страната по „противонароден и противоисторически път“, 
с. 433. вж. също и анализите на н. николова в: деянов, Пренаписванията… свързва-
нето на проблема за предпредикатните очевидности със схващанията за практическата 
логика на пиер Бурдийо, с идеите на Бурдийо за символния монопол на държавата, за 
невидимото символно насилие на училищните класирания на света и пр. колективът на 
изследването дължи на деян деянов. вж. неговите интерпретации на иначе класическата 
за социологията на образованието категория „скрита програма“ на училищната институ-
ция в: деянов, Пренаписванията… 
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един от парадигмалните текстове по такава национална история е учеб-
никът по история на лавис, историка-държавник, реформатор от третата 
република (пиер нора го нарича „евангелие“ на малкия гражданин на ре-
публиката). 

тази парадигма – както показва Боряна панайотова в своето изслед-
ване върху учебниците по отечествознание от 1878 до 1944 г. – изобра-
зява народа, държавата и героя като „троица“, контакта с другия като 
военен сблъсък, съседите като вредители и врагове. например в учебни-
ковите разкази за един от етапите на развитието на българската държа-
ва от 28-те действащи лица 18 са държавни глави, трима – книжовници, 
двама – религиозни дейци и петима са боляри; като 20 от героите са по-
зитивни, а пет – негативни; с няколко вида роли: основател, освободител, 
цивилизатор, баща на народа, патриот-мъченик. тук авторката има пред-
вид представителния учебник на Иван пастухов. в по-сетнешните етапи 
на българската държава тази троица се разпада, но героят народ идва на 
мястото на загубената цялост. И именно този колективен персонаж пре-
обладава в учебниците23.

по повод на този тип български учебници възниква още един про-
блем. тезата за националната идентичност като гражданска идентичност 
и тълкуването на т.нар. патриотизъм на конституцията изискват поста-
вяне и на въпроса: дали разделянето на нашите, а и не само на нашите 
учебници по обществознание за малките граждани на две отделни части, 
гражданско учение и собствено исторически разказ, не е довело до това 
историческият разказ „да забрави“ едната „половина“ на националния ме-
таразказ  – разказа за националните институции, за обществената орга-
низация24? може би поради това някои историци и до днес смятат себе 

23  тези схващания са развити в: Panayotova, Boriana. L’image de soi et de l’autre. 
Les Bulgares et leurs voisins dans les manuels d’histoire nationale (1878–1944). les 
Presses de l’universite laval, Quebec, 2005. вж. още: Образът на „другия“ в българ-
ските училища по история. фондация „Балкански колежи“, 1998, както и статията 
на френския историк кристоф прошасон „сбогом, лавис. краят на една историческа 
парадигма“, Социологически проблеми, № 1–2, 2009, 159–169. критика на митологе-
мите на самия изследователски дискурс прави Чавдар маринов в своята дисертация 
и други публикации за българските и македонските историографски дебати.

24  такъв собствено граждански учебник за модерните институции след освобож-
дението е и преведената от френски читанка. вж. еленков, Иван. „гражданско учение 
или читанка за малките граждане и гражданки от 3 и 4 отделения /съставена според про-
грамата от 7 септемврий 1885 от п.н.г.търново, 1891 г./“, Архив, 1997, N 3–4, 84–90. 
списание Архив е издание по проект за гражданско образование по история на Института 
за критически социални изследвания. 
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си за експерти по патриотизъм и национална митология, а гражданското 
образование са го оставили – или прехвърлили – на други експерти? но, 
за щастие, в конкретното общество нещата не са така дихотомични. в 
учебниците по гражданско учение също се прокрадват базовите идеоло-
геми на авторитарния национализъм с представата му, че „най-голямата 
добродетел на малкия гражданин е да умре за отечеството“, т.е. за „своето 
голямо семейство“. И, обратно, много от учебниците по история са про-
никнати от либерално-модерен национализъм  – авторите им смятат, че 
целите на историческото образование са не да търси „идеали между жал-
ките останки на миналото величие“, не да пее „песни за победите на крума 
и симеона“, а да въведе малкия гражданин в пантеона на човечеството25. 
но защо все пак не доминира именно този втори модел – либералният 
модел? (още повече, че както показва в изследването си върху възрож-
денските учебници по история д. лилова, младата българска нация през 
възраждането има пластична формула за идентичността и борави гъвкаво 
с представите за чуждо и свое. тя има устойчив интерес към „человека 
въобще“. в „популярния протонационализъм“ на българите нацията е по-
малко месианистична, по-рационална, прагматична, гъвкава. но, разбира 
се, това се случва в епоха на „оскъдна нормативност“26.)

в изследваните от нас учебници по отечествена история самият ав-
торов дискурс често носи митологични черти. той избягва сложности-
те и противоречията, натурализира и очиства, лишава една част от 
историята от историята. на мястото на сблъсъка на гледните точки 
и алтернативността на интерпретациите се появяват малко на брой, но 
твърди опори: ние–те, агент–патриот, враг–приятел, добър–лош, освобо-
дител–поробител; като „те“ е агент, поробител, лош, „превръщащ евре-
ите в сапун“ (в екстремалния вариант несъмнено, както е в учебник след 
1944 г.). това е модел, целящ създаване на симпатии и антипатии, които 
впоследствие да влизат лесно в политически употреби. в подобни тек-
стове аргументацията често се мисли като засилване на епитетите (напр. 
„реакционна“, „лъженаучна“ и прочее идея, теория, идеология). вярва се, 
че е възможно „да очистим учебниците по история от изкривяванията“, 
за да блесне „истинската история“27. вярва се (но това е наистина митиче-

25  Цитирам по: даскалов, румен. Българското общество 1878–1939 г., том 1 и 2, 
софия: гутенберг, 2005, с. 394, 396. 

26  лилова, Възрожденските значения…
27  можем да си припомним ролята на този тип дискурс в създаването на истински 

патриоти. в автобиографията си хитлер обяснява връзката между любимия си училищен 
предмет – историята, и своята революционност, национализъм. Историята всъщност е 
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ско въжделение), че границите на българската нация съвпадат с „естест-
вените граници на балканския полуостров“, че нацията има „естествени 
елементи“, че тя е „обединение на индивидите чрез естествени връзки“, 
„очертани във вечната книга на природата“ (Иван орманджиев, преди 
1944 г.). Или че българинът е „надарен с естествено практичен разум“, 
който го прави „прикрит враг на турската власт“ (н. станев, Й. митев). 
Или (след 1944 г.), че „с тези фашистки похвати в обучението по исто-
рия … фашистката просветна власт можа да изкълчи съзнанието на част 
от школската младеж“. 

впрочем същото се казва днес за историците, опитали се да разгра-
дят „естествеността“ на националното място на памет Батак. И на нацио-
налното място на надежда европа. онази европа, в която ние сме „си 
били още от времето на цар Борис покръстител“, както казва историкът-
президент в своя открит урок за трагедията в Батак.  

била тази, която го е превърнала от „деликатен космополит“ във „фанатичен антисемит“, 
довела го е до извода, че „запазването на немския дух изисква унищожаването на евре-
ите“. хитлер, адолф. Моята борба. Библиотека досие, литературен форум, 1991, с. 24.
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Историческата истина  
и историческа политика –  
последици за политическия живот в 
Полша след края на Студената война

сПасимир ДомараДсКи

търсейки начало за своята статия, си дадох сметка, че в мен самия се 
сблъскват две противоположни чувства  – стремежът към историческа 
истина и нежеланието старите рани да стават отново причина за конфли-
кти. стремежът към историческата истина произлиза от потребността да 
се уповавам на позитивни фактори в своето всекидневие, в работата и 
контактите си. същевременно непрестанно се опълчвам вътрешно срещу 
нестихващите разногласия между поляците, от една страна, и – руснаците 
и германците – от друга, по въпроси от близкото и по-далечно минало. от 
устата на политиците защитните тези за уникалността на народа звучат 
като приготвяне на подрънкване с оръжия преди решителна битка. това 
ли е същността на историческата политика и до каква степен сме зависи-
ми от нейните последици?

опитвайки се да проследя основните елементи на научната и полити-
ческа дискусия в полша по отношение на историческата политика, виж-
дам, че тя е станала не само въпрос на задълбочен анализ в научните среди, 
но и част от палитрата от политически аргументи, използвани за мобили-
зиране на политическа подкрепа. Центърът на дискусията се е изместил от 
научно-методологичната сфера към въпроса за или против търсенето на 
историческата истина и за нейните последици за обществото, патриотизма, 
вътрешната и външна политика на полша. днес търсенето на историческа-
та истина обхваща културните взаимоотношения, отношенията между по-
литическите партии, външната политика и всекидневния живот на хората. 
няма ден без информация в медиите, която да не засяга някоя от основните 
теми от каталога на исторически дилеми. каталог, който сякаш с всеки из-
минал ден се увеличава, а не обратното. всеки нов въпрос от забравената 
история обаче е повод за конфронтация със съседните държави.
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какъв е този каталог и за какво се отнася? съдбата на полша след 
втората световна война предопредели специфичния прочит на историята, 
начертан от политическата конюнктура и реалностите на студената вой-
на. в съответствие с това бе направен прочит на историята, който остави 
настрана всички доказателства за съпротива спрямо вездесъщите кому-
нистически идеали. така възникнаха белите петна в полската история (и 
не само), които търпеливо чакаха края на комунизма, за да бъдат реаби-
литирани. едва сега стана възможно да се говори за катин, волинското 
клане, варшавското въстание от август 1944 г., въоръжената съпротива 
след 1945 г. срещу комунистическия режим, търсенето на отговорност от 
извършителите на политически убийства и репресии, съдбите на антико-
мунистическите активисти. 

за да може обаче новият прочит на историята да бъде обективен и да 
не замести един мит с друг, се налага да бъдат разкрити и тъмните страни 
на времето, за което говорим. става въпрос както за полския антисеми-
тизъм и неговите изстъпления, като клането в Йедвабне или погрома в 
киелце1, така и за трагичните събития в полско-украинските взаимоот-
ношения или за насилственото изселване на германците от земите, които 
полша получава въз основа на решенията на великите сили след 1945 г. 
Без да претендирам за изчерпателност, искам да спомена, че този каталог 
не се отнася единствено до споменатия исторически период. в него могат 
да се срещнат и събития от началото на XVII в. (като изгонването на по-
ляците от москва през 1612 г.) или от междувоенния период (избиването 
на съветски военнопленници от поляците по време и след войната 1919–
1920  г.). също така списъкът е еластичен в смисъл, че могат да бъдат 
добавени събития, чиято интерпретация от съседните страни е в разрез с 
приетото разбиране на събитията в полша.

1  на 10 юли 1941 г. в Йедвабне са убити около 1600 евреи, повечето от кои-
то са затворени в плевня и подпалени. деянието е извършено от местното полско 
население, подкрепяно от германците. публикацията на книгата на станислав грос 
„съседи“ през 2000  г. („Sąsiedzi: historia zagłady żydowskiego miasteczka“, Sejny, 
Fundacja Pogranicze, 2000) предизвика оживена и емоционална публична дискусия за 
най-новата история и антисемитизма в полша. Jerzy robert Nowak, „100 kłamstw J. T. 
grossa o żydowskich sąsiadach i Jedwabnem“, wydawnictwo Von Borowiecky, 2001. 

по време на погрома в киелце (4 юли 1946 г.) загиват 37 евреи, а 35 са ранени. взи-
майки под внимание факта, че това се случва след откриването на истината за холокоста 
и края на II световна война, погромът става израз на полския антисемитизъм.
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адам ротфелд казва, че всяко поколение пише историята отново2. 
полският случай не е изключение, но трябва да се вземе под внимание 
и фактът, че новият прочит е предизвикан не само от смяната на гене-
рациите, но и от политическите, обществени и икономически промени в 
страната. 

Дебатът за историческата политика в Полша –  
консерватори и либерали

всъщност дори въпросът за това, откога можем да говорим за историче-
ската политика в полша, не е ясен. смисълът на понятието стана основен 
елемент на политическата конфронтация след 2005 г. в него, най-общо 
казано, се противопоставят две гледни точки, които антони дудек нарича 
либерална и консервативна3. в контекста на въпроса откога се води този 
дебат, консерваторите твърдят, че за историческа политика в полша може 
да се говори чак след политическите промени от 2005 г., когато постко-
мунистите загубиха силната си позиция на политическата сцена. властта 
тогава остана в ръцете на консервативната част от някогашната антико-
мунистическа „солидарност“. тогава бе лансирана и тезата, че всички 
държавници след 1989 г. са положили паметта за своите герои от белите 
петна в полската история на олтара на просперитета и икономическото 
развитие4. а. дудек заключава, че „липсата на държавна историческа по-
литика е само либерална форма на тази политика, отлично известна нам 
от деветдесетте години“5. дали обаче е наистина така? означава ли това, 
че в периода от 1989 до 2005 г. не е направено нищо в полша за изясня-
ване на белите петна в полската история?

в действителност търсенето на историческата истина по отношение 
на конкретни въпроси започва в полша веднага след края на комунизма. 

2  adam Daniel rotfeld, Pamięć i polityka zagraniczna в: red. Piotr Kosiewski, Pa-
mięć a polityka zagraniczna, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2006, s. 16.

3  виж antoni Dudek, Spory o polską politykę historyczną po 1989 r. w red. Sławo-
mir m. Nowinowski, Jan Pomorski, rafał Stobierski, Pamięć i polityka historyczna, doświad-
czenia Polski i jej sąsiadów, Instytut Pamięci Narodowej, Łódź 2008, s. 193.

4  логиката в случая е, че историческата памет е била потъпкана за сметка на 
добрите взаимоотношения с германия и русия и за бързото присъединяване към евро-
пейските структури. либералният подход е подтикнал управляващите да не създават нова 
историческа политика, тъй като е била в разрез с идеята за свобода на словото и съзнани-
ето, дълго потъпквана по времето на комунизма. 

5  antoni Dudek, Spory o … s. 200.
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още по време на първите си контакти с москва след 1989  г. полските 
власти предявяват исканията си за разсекретяване и предоставяне на ар-
хивите, свързани с катин. позитивното отношение на михаил горбачов 
и преди всичко на Борис елцин по този въпрос довежда до редица срещи, 
както и до признаването на вината на съветския съюз за това престъпле-
ние. в двустранните международни спогодби се приемат редица клаузи, 
регулиращи признаването, статута и поддържането на гробищата и ма-
совите гробове от времето на втората световна война на територията на 
полша и русия6. подобен е и случаят с Украйна, макар там политическите 
отношения да изглеждат доста по-добре от тези в сферата на общата исто-
рическа памет. взаимоотношенията с германия довеждат до създаването 
на фонд за обезщетяване на жертвите на принудителен труд от времето на 
втората световна война, както и до уреждането на въпроса за германско-
то малцинство в полша. във вътрешен аспект е достатъчно да се спомене 
създаването на Института за народна памет (по-нататък: Инп) със закон 
от 18 декември 1998 г. като най-значим по мащаб, макар и не единствен 
опит за изследване и изясняване на съвременната полска история. с дру-
ги думи, много въпроси, свързани с миналото, са били обект на внимание 
за полските власти след 1989 г. промяната на отношението към събити-
ята отпреди 60 години в германия и идването на власт на путин в русия 
обаче довеждат до нуждата от защитна позиция сред полските историци, 
особено забележима след 2005 г.

оказва се, че конфликтът, свързан с интерпретацията на полската 
история, не се крие в бездействието на полските власти след 1989 г., а – 
поне донякъде – в различната интерпретация на периода на прехода от 
консерваторите и либералите. различията са както в теоретичните възгле-
ди за ролята на историята, така и в политическия мироглед и в къде-къде 
по-земните последици от прехода. въпросът за интерпретацията на пре-
хода в полша (друг въпрос е дали той изобщо е завършил) стана разде-
лителна линия между либералите и консерваторите. тези, които виждаха 
(и виждат) в събитията след 1989 г. позитивно развитие, днес най-общо 
биват наричани либерали. сред тях се намира голяма част от либералното 
крило на някогашната „солидарност“ (начело с тадеуш мазовецки, адам 
михник, доналд туск, лешек Балцерович, лех валенса и др.), както и 
посткомунистите начело с александър квашневски, влоджимеж Чимо-
шевич, лешек милер, юзеф олекси и т.н. макар и с различно минало, 

6 по-подробен анализ на полско-руските взаимоотношения в областта на ис-
торическата политика вж.: Spasimir Domaradzki, Polityka historyczna w stosunkach 
 polsko-rosyjskich po roku 1989 в: Państwo i Społeczeństwo, VIII: 2008 nr 2, s. 29–42.
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свързващото звено между тях е активното участие в политическия живот 
на полша след 1989 г. и в изграждането на съвременната полска реалност. 
на тази хетерогенна маса се противопоставя (да го наречем условно) дяс-
ното крило на бившата „солидарност“, съсредоточено около братята лех 
и ярослав качински. 

трябва да се добави, че за кристализирането на понятията „либера-
ли“ и „консерватори“ съществени се оказаха изборите от 25 септември 
2005 г., когато на власт дойдоха братята качински и тяхната партия „пра-
во и справедливост“ (пис), печелейки 33,7 %. същевременно за първи 
път след 1989 г. посткомунистите останаха четвърта по големина поли-
тическа сила, като загубиха в сравнение с предишните избори 29 % от 
своите избиратели. причината за поражението на слд (Sojusz lewicy 
Demokratycznej – съюз на демократичната левица) бяха корупционните 
скандали, обхванали най-висшите етажи на властта, довели до създава-
нето на следствени парламентарни комисии, както и последвалото отце-
пление на част от политиците от левицата начело с марек Боровски. об-
ществените очаквания и декларациите на политиците предсказваха съз-
даването на силна постсолидарна (чети: без посткомунисти, т.е. всички 
участващи партии имат общ произход в лицето на „солидарност“) коали-
ция между „право и справедливост“ и втората в парламента „гражданска 
платформа“ (Platforma Obywatelska – 28,9 %). тъй като в крайна сметка 
не се стигна до създаването на голямата коалиция, двете партии започна-
ха взаимно да се обвиняват за фиаското. наложи се пис да състави ко-
алиционно правителство с популистката „самоотбрана“ (Samoobrona) и 
националистичната „лига на полските семейства“ (liga Polskich rodzin). 
в опит да бъде лансирана тезата за вината на гп, пис започна да моди-
фицира тезата за тайните мрежи, обхващащи полското общество, които 
първоначално се отнасяха само за посткомунистите и донесоха избор-
ната победа. гп беше прибавена към тази мрежа чрез твърдението, че 
на кръглата маса през 1989  г. е била договорена подялбата на полша 
между комунистите и участниците от името на „солидарност“ и чак сега, 
през 2005 г., се създава възможност за действителния край на комунизма. 
нещо повече, създаде се опит третата република7 да бъде представена 
като низ от негативни събития, на които можеше да се сложи край само 
чрез преминаването към Четвъртата република, чийто архитект бе пис. 
един от принципите бе завръщането към историческата памет, забравена, 
според консерваторите, по времето на третата република. по този начин 

7  първата република (1454–1795), втората република (1918–1945), третата ре-
публика (от 1989 до днес).
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пис се опита да изгради нова политическа идеология, основана на нега-
тивното отношение към близкото минало, спасителната роля на партията 
и новата стойност на култа към миналото. като че ли обаче създателите 
на тази Pr кампания забравиха един основен факт. преходите между от-
делните републики в историята на полша не се свързват с нищо добро за 
съдбата на страната. краят на първата република доведе до повече от век 
изчезване на полша от европейските карти, а втората република свърши 
с повече от четиридесет години комунизъм. какво ли тогава е трябвало да 
донесе идването на четвъртата република?

въпреки гореказаното, не може да се хвърля върху пис цялата вина 
за нестихващата дискусия около историческата политика. съществена 
роля изигра и промяната в конюнктурата на международно ниво. Идване-
то на власт на путин и изключително избирателното му отношение към 
историята бързо доведоха до нуждата от мобилизация на полския поли-
тически и интелектуален елит. герхард Шрьодер също доведе до влоша-
ване на полско-германските взаимоотношения, които бяха допълнително 
обтегнати с първите сигнали за идеята за създаването на център, възпо-
менаващ изгонването на германците от земите, останали извън пределите 
на днешна германия след втората световна война. Честванията на кръгли 
годишнини, свързани с десанта в нормандия, варшавското въстание, ос-
вобождаването на аушвиц8 или събитията от август 1980  г. създадоха 
възможност за един нов прочит на историята, отговарящ на съвременната 
конюнктура. така действията на пис намериха добра почва за развитие-
то на историческата политика според нейните виждания.

преди обаче да преминем към причините за необходимостта от ис-
торическа политика, искам да се спра на тезата за забравата, или пасив-
ната историческа политика след 1989 г., която достатъчно изчерпателно 
илюстрира марек а. Чихоцки. според него липсата на развитие в тази 
област след края на комунизма е резултат от няколко фактора. първо, 
такава политика е излагала посткомунистите на опасност да бъдат ели-
минирани от политическата сцена и затова в рамките на компромиса, в 
името на икономическото благосъстояние и общественото спокойствие 
антикомунистите от кръглата маса принасят в жертва възможността за 
изясняване и наказване на виновниците за комунистическите престъпле-
ния9. „затова – казва Чихоцки – голяма част от политическия и интелекту-

8  освиенцим на полски.
9  вж. antoni Dudek, Spory o …s. 195, както и a. Cichocki, Czas silnych tożsamości 

в: red. agnieszka Panecka, Polityka historyczna, historycy – politycy – prasa. muzeum Po-
wstania Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 18.
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ален елит на третата република не е бил съгласен с явното изясняване на 
комунистическото минало, дори във формата на лека лустрация“10. 

тази концепция се сблъсква с няколко проблема. първо, какво озна-
чава „лека лустрация“ и каква би следвало да бъде антитезата за „тежката 
лустрация“. И второ, ако действително е имало такова споразумение, то 
се е оказало крайно нестабилно, тъй като законът за лустрацията се прие-
ма през 1997 г. и като следствие се създава институцията на „говорителя 
на обществения интерес“11. тогава бе основан Институтът за национална 
памет. вторият фактор е практически и произлиза от нежеланието както 
на политическите партии, така и на нововъзникналия бизнес да остават 
каквито и да е следи от първите години на тяхното съществуване. тъй 
като колективната памет е тази, която би могла да разкрие нередности-
те, а нито една партия не е могла да се похвали с дълга демократична 
традиция или бизнесмен с натрупване на богатство от много поколения, 
едните и другите предпочитали да няма култивиране на историческа па-
мет12. това на свой ред изключва и формирането на историческа полити-
ка. тоест в интерес на всички е да няма спомени, защото тогава няма да 
има отговорност за действията. този аргумент се базира на съществува-
нето на конспиративна теория и на изключително субективно третиране 
на фактите в периода от 1989 до 2005 г. трудно е все пак да се приеме, 
че за тези години хората наивно са живели с илюзията, че имат избор, а 
гласуването не е било нищо повече от манипулация на „групата, контро-
лираща властта“13. всъщност такава контестационна позиция поставя под 
съмнение всички постижения на полския преход като низ от злини, лъжи 
и фалш. тази политически обременена теза, лансирана от „право и спра-

10  a. Cichocki, Czas silnych tożsamości … s. 18.
11  Институция, създадена в рамките на поправките към „закона за изясняване 

на заетостта или службата в органите на държавна сигурност или сътрудничеството 
с тях в периода 1944–1990 на лицата, изпълняващи обществени постове“, известен 
още като „закона за лустрацията“. говорителят на обществения интерес (гоИ) има-
ше правото да предприема следствени действия, а след това да сезира съда с молба 
за съдопроизводство. компетенциите на гоИ бяха предмет на яростна критика по-
ради правото му на достъп до тайните документи на държавна сигурност и други 
институции, тъй като създаваха опасения, че функцията може да бъде използвана за 
политически цели. гоИ бе закрит през 2007 г., когато бе приет и новелизиран нов 
закон за лустрацията.

12  a. Cichocki, Op. cit, s. 18.
13  термин, който се появи в полша по време на аферата ривин, в която бе замесен 

известен филмов продуцент, който от името на управляващата тогава лява коалиция бе 
предлагал на фирма „агора“ (издател на най-тиражирания полски всекидневник „газета 
виборча“) промени в закона за медиите срещу подкуп.
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ведливост“, в крайна сметка доведе до дълбоко разделение в полското 
общество след 2005 г.

Изграждането на образа на загубеното десетилетие създаде нужна-
та почва за създаването на мита за либералите родоотстъпници. ако се 
придържаме към традиционното разбиране за национална държава, този 
аргумент може дори да изглежда резонен. сред либералните защитници 
на историческата политика се появяват гласове за възможно най-бързото 
изграждане на нова история, която да загърби националния багаж и по 
примера на обединена европа да даде един нов подход към събитията от 
недалечното минало. с други думи, да се погледне на неизяснените съби-
тия през призмата на европейската перспектива, на единичните драми и 
на локалните събития, а да не се допуска исторически реваншизъм. ма-
чией яновски представя най-точно идеята на либералите:

Същевременно в световната историография народът отдавна 
престана да бъде организиращата идея за представяне на миналото; 
търсенето на нови аналитически категории, позволяващи ни да избяга-
ме от диктата на историята като летопис на народите от години е 
една от най-интересните насоки в историческата мисъл. Категории-
те народ и народен летопис няма да изчезнат от историографията – 
винаги ще има сфери, чието изследване от перспективата на народния 
летопис ще бъде най-правилно. И все пак става ясно, че това не е из-
следователска категория, от която в най-близките години или десе-
тилетия може да се очакват, би трябвало да се очакват новаторски 
или вдъхновяващи успехи. Интересните неща в историческата наука 
стават другаде. Ако представяме историята изключително или почти 
изцяло като история на народа с всичките ѝ априорни предположения, 
които влече след себе си (преди всичко с предположението за конти-
нуитета на разказа), тогава представяме историята така, както са 
го правили професионалните историци преди около сто години. Ако ис-
торията е знание (макар и не точна наука), то нейната популяризация 
трябва да взима под внимание съвременните тенденции в тази насока, 
а не да бъде отражение на възгледите от преди няколко генерации14.

промяната в отношението към историята сред либералните истори-
ци не произлиза само от разочарованието от националната история, лан-
сирана през XIX и XX в., и опасностите, които се крият зад нея. тя е про-
диктувана и от желанието тази сфера на научния живот да влезе в крак с 

14  maciej Janowski, Polityka historyczna: między edukacją historyczną a propagandą 
в: red. Sławomir m. Nowinowski, Jan Pomorski, rafał Stobierski, Pamięć i polityka histo-
ryczna, doświadczenia Polski i jej sąsiadów, Instytut Pamięci Narodowej, Łódź 2008, s. 235.
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времето и да следва интеграционните процеси в европа. след като идеята 
е европа без граници, следователно и историята е без граници. 

Силните връзки  – казва александър смолар  – в стария ЕС бяха 
изградени не само въз основата на общия пазар и право, на елементите 
на вътрешната, външна и отбранителна политика, но и на все по-близ-
ките взаимоотношения между обществата на държавите членки. Съ-
ществена роля в този процес са изиграли образованието, стремежът 
към сближаване на историята, приемането на общ разказ за общност-
та15. с други думи, полската съвременна история трябва да търси допир-
ни точки с европейската история и да загърби националната митологиза-
ция и нейните последици. какво обаче се случва в действителност? 

демонтирането на националния героичен пантеон за сметка на нова-
та реалност събужда редица страхове. търсенето на общата идентичност 
минава през компромис със собственото минало (или поне през компро-
мис с националния разказ). то също така изисква критичен поглед на-
зад и изясняване не само на белите, но и на черните петна в собствената 
история16. по този начин чисто научната дискусия преминава в сфера-
та на политическите спорове. акцентът върху романтичното минало на 
страната ще се смята за признак на патриотични (или националистически) 
възгледи, докато търсенето на истината за черните петна ще бъде образец 
за научен обективизъм (или родоотстъпничество). оставяйки настрана 
политически обременените обвинения, трябва да представим останалите 
основни разлики между консерваторите и либералите по отношение на 
историческата политика. 

по-горе посочихме различията в разбирането на ролята на държа-
вата спрямо историческата политика. за либералите в новата реалност 
подобна роля е проблематична, тъй като навява лоши спомени за епохата 
на комунизма и се сблъсква със свободата на съзнанието и словото. за 
консерваторите пък държавата трябва да играе активна роля във форми-
рането и реализацията на историческата политика с цел да утвърждава 

15  aleksaner Smolar, O pamięć naszą, waszą i wspólną в: red. Piotr Kosiewski, Pa-
mięć a polityka zagraniczna, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2006, s. 8.

16  неслучайно противопоставям белите и черните петна. Белите са пример за не-
възможността да се изяснят събития от миналото поради външни геополитически и иде-
ологически фактори, докато черните петна се отнасят до събития, за които се предпочита 
да не се говори, тъй като разкриват тъмната страна на националния характер – страна, 
която не всеки иска и може да приеме.
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националните добродетели и да усилва международната позиция на дър-
жавата чрез промоция на полския принос в европейската култура17.

следващият спорен елемент се отнася до ролята на историята в съ-
временния ѝ контекст. за привържениците на историческата политика тя 
е изходна точка на политическата активност, чийто успех е въпреки всич-
ко зависим от концепцията на историята, която е залегнала в основата ѝ18. 
през лятото на 2005  г. томаш мерта подчертава, че е възможна нова, 
нетоталитарна историческа политика: изградена на основите на уважение 
към истината и подчертаваща това, което за нас е важно, припомняща за 
това, което е било неправилно забравено19. с други думи, историческата 
политика трябва да подкрепя развитието на националното съзнание чрез 
активното разпространение на позитивните черти на полския народ както 
във вътрешен, така и във външен аспект. освен това тя може и трябва да 
бъде използвана като инструмент при формирането и реализирането на 
външната политика. 

за либералите такъв подход не е нищо повече от опит за изгражда-
не на нови митове и за фалшифициране на историята с цел акумулира-
не на по-голям политически потенциал. освен това те обвиняват своите 
опоненти в черногледство и възприемане на международните отношения 
като сцена на вечен конфликт на интереси, в който на политическите 
противници трябва постоянно да се представя собствена интерпретация 
на събитията20. И макар либералните обвинения да изглеждат прекалено 
крайни, трябва да се отбележи слабостта на консервативната аргумен-
тация в нейната конфронтация с научните принципи. консерваторите де 
факто признават селективната историческа политика, подчертаваща пози-
тивните елементи и маргинализираща тъмните страници. от друга страна, 
либералната аргументация като че ли минимализира или дори елиминира 
идеята за националната памет и за нейната обединяваща сила. една урав-
новесена позиция по този въпрос представя адам ротфелд, който казва: 
„Уповаването на собствената история е не само естествено, но и задъл-

17  Kazimierz m. ujazdowski, Tomasz merta, robert Kostro, Co to jest polityka histo-
ryczna?, Przegląd Polityczny, 2006, nr 76, s. 49.

18  Krzysztof Zamorski, Nostalgia i wzniosłość a refleksja krytyczna o dziejach. Kiedy 
„polityka historyczna“ ma sens? в: red. Sławomir m. Nowinowski, Jan Pomorski, rafał Sto-
bierski, Pamięć i polityka historyczna, doświadczenia Polski i jej sąsiadów, Instytut Pamięci 
Narodowej, Łódź 2008, s. 53.

19  Tomasz merta, Polityka historyczna bez histerii, gazeta Wyborcza, 9.6.2005.
20  maciej Janowski, Polityka historyczna: między edukacją historyczną a propagandą 

в: red. Sławomir m. Nowinowski, Jan Pomorski, rafał Stobierski, Pamięć i polityka histo-
ryczna, doświadczenia Polski i jej sąsiadów, Instytut Pamięci Narodowej, Łódź 2008, s. 239.
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жително явление, тъй като за подреждането на начина на мислене са нуж-
ни постоянни величини, своеобразни опорни точки. народите изграждат 
своята идентичност вьрху верифицирани и сигурни знания за своето ми-
нало. затова паметта играе позитивна роля в политиката“21. Балансът, 
който се търси, не може да изключва и двата елемента: нуждата от съхра-
няване и поддържане на историята, както и стремежа към познаването на 
всички страни от националния характер (ако приемем изобщо, че такъв 
съществува).

съществен за дискусията около историческата политика се оказва 
опитът за изясняването на това понятие от консерваторите. отговаряй-
ки на обвиненията на либералите в конюнктурност, реакционност и ет-
ноцентризъм, те се опитват да начертаят основните тези на понятието 
историческа политика22. според тях държавата трябва да създава усло-
вия за провеждане на обективни научни изследвания, за поддържане на 
интереса към историята и противопоставяне на ерозията на историята23. 
тревогите, произлизащи от ерозията на историята, всъщност имат много 
силно влияние върху формирането на полската външна и вътрешна по-
литика. в случая ерозията е израз на новата интерпретация на миналото. 
тук под общ знаменател могат да бъдат поставени редица събития, които 
пряко или косвено засягат полша. политиката на путин по отношение на 
втората световна война, германският съвременен прочит на историята, 
дори непризнаващите холокоста по света са примери, които дават право 
на консерваторите да обосновават нуждата от активност в историческа-
та сфера. консерваторите подчертават, че освен обединяването на граж-
даните около общи ценности, демократичното общество също така има 
нужда от символи и исторически преживявания. 

21 adam Daniel rotfeld, Pamięć i polityka zagraniczna в: red. Piotr Kosiewski, Pa-
mięć a polityka zagraniczna, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2006, s. 14.

22  зад обвинението в конюнктурализъм към консерваторите се крие страхът от 
политически ползи за лансиращите нова политическа митология. реактивността на кон-
серваторите произлиза от предполагаемата липса на инициативност и предприемане на 
действия единствено в отговор на интерпретацията на историята от съседните държави. 
етноцентризмът от своя страна е леката форма на обвинението в национализъм, което 
изразява критиката към нежеланието на консерваторите да се изправят срещу тъмните 
страници в полската история. повече по този въпрос в: Kazimierz m. ujazdowski, To-
masz merta, robert Kostro, Co to jest polityka historyczna?, Przegląd Polityczny, 2006, nr 76, 
s. 49–50.

23  Kazimierz m. ujazdowski, Tomasz merta, robert Kostro, Co to jest polityka histo-
ryczna?, Przegląd Polityczny, 2006, nr 76, s. 49.
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в крайна сметка става въпрос за изграждане на такъв патриотичен 
модел, който ще отговаря на съвременните предизвикателства. акценти-
рането върху жертвите в полската история произлиза от нейната специ-
фика24. с други думи, мартирологичният елемент на жертвите съставлява 
голяма част от полската история и той не може да бъде пренебрегван за-
ради дължимата чест към загиналите и стремежа грешките от миналото да 
не бъдат допуснати никога вече. либералната антитеза се свежда до опита 
за елиминиране на „спецификата“ или уникалността на полската история. 
отново яновски заключава, че полската история не е по-уникална или по-
изключителна от историите на останалите средно- и източноевропейски 
държави25. двете страни предлагат две диаметрално различни решения на 
един и същ проблем, т.е. на логичното обосноваване на правото на съ-
ществуване на държавата и народа. за консерваторите това може да бъде 
постигнато само чрез обединение на обществото около общата памет и 
позитивните черти на националния характер. от друга страна, либерална-
та гледна точка ще подкрепя приемането на реалността и поставянето под 
въпрос на народния пантеон. осъзнаването на приликите с останалите 
държави от тази част на европа може само да усили позицията на полша 
чрез формирането на един общ блок от интереси на базата на обективните 
исторически, икономически, културни и социални прилики. И колкото по-
бързо стане това, толкова по-добре. 

слабостта на либералния подход се крие в предположението, че и 
останалите народи от региона ще погледнат по същия начин на истори-
ческата политика. Интересното в случая е, че днес в полша рядко или 
изобщо не се използва митът за славянското единство, тъй като той е 

24  Ibid, s. 50.
25  „Уникалността е основен проблем. тъй като историята на полша не е уни-

кална; историята на нито една държава при всичките ѝ специфики не е уникална. 
Историята на полша е история на една нормална периферийна държава, с нормал-
на средно изоставаща икономика и нормална посредствена репродуктивна култура, 
по-скоро приемаща чужди идеи, отколкото произвеждаща свои. в нашия летопис не 
е имало нито повече, нито по-малко зло, ксенофобия и глупост, отколкото при че-
хите, унгарците, румънците или украинците, и няма нищо компрометиращо в това 
да бъдеш провинция . […] компрометиращо, глупаво и фрустриращо е само това, 
когато въпреки реалността се възпява величината на нашите несъществуващи успе-
хи, когато се представя полша като равна на най-изобретателните народни култури 
в европа“. вж: maciej Janowski, Polityka historyczna: między edukacją historyczną a 
propagandą в: red. Sławomir m. Nowinowski, Jan Pomorski, rafał Stobierski, Pamięć 
i polityka historyczna, doświadczenia Polski i jej sąsiadów, Instytut Pamięci Narodowej, 
Łódź 2008, s. 234.
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компрометиран от комунистическата пропаганда. все пак, леко модифи-
цирана, версията за отхвърлянето на народната история прави деликатен 
опит да поведе обществото в подобна посока. като прибавим към това и 
факта, че както русия, така и германия в момента правят нов прочит на 
своята история, въпросът, който остава, е с кого и на каква основа ще 
бъде градена новата обща памет?

липсата на ясен отговор мотивира становището на консерваторите, 
които виждат нуждата от историческа политика. 

Взимайки под внимание реалността, нуждата от провеждане-
то на съзнателна и активна историческа политика става очевидна. 
Нейното формиране стана част от темите, които интересуват по-
литиците, създаващи по-широки политически програми за Полша. Сле-
дователно историческата политика ще бъде пълноправен елемент на 
полската политика заедно с икономическата, социалната и външна-
та, взимана под внимание в партийните програми, правителствените 
планове и обществената активност – и нататък – това е нужно, ако 
искаме Полша да не бъде само консуматоp на приходи, идващи от ней-
ните партньори, но също така и активен участник в изграждането на 
общата европейска идентичност26. 

надеждите на консерваторите, че са поставили основите на нова над-
партийна историческа политика, се сблъскват с факта, че до днес тя оста-
ва ясен признак за политическа ориентация27.

26  Dariusz gawin, Paweł Kowal, Polska polityka historyczna, в: red. agnieszka Pane-
cka, Polityka historyczna, historycy – politycy – prasa. muzeum Powstania Warszawskiego, 
Warszawa 2005, s. 13.

27  Бърз прочит на политическите платформи на отделните партии показва, 
че в своите програми за историческа политика говорят само десните партии (пис и 
лпс). слд и по изразяват становище, че в отношенията с русия икономическите и 
историческите въпроси трябва да бъдат отделени. по подчертава и нуждата от ос-
вобождаване от историческия фатализъм. вж.: програмата на пис за 2009 г. http://
www.pis.org.pl/dokumenty.php?s=partia&iddoc=148 (20.5.2009), програмата на по. 
http://www.platforma.org/pl/program/ (20.5.2009), програмата на слд за външната 
политика. http://www.sld.org.pl/program/p-r-m-a-154/co_myslimy_o.htm (20.5.2009), 
програмата на псл. http://www.psl.org.pl/download/priorytety.pdf (20.5.2009).
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Каква историческа политика?

тъй като се оказва ясно, че историческа политика има и ще има, въпросът 
е каква трябва или също така – каква не трябва да бъде тя. добър пример 
за силата на историческата политика е отношението към големия екран. в 
последно време филмовата индустрия отново се върна към историческото 
кино като извор на вдъхновение и приходи. холивуд не престава да пред-
ставя прекрасни идеализирани епопеи, подчертаващи трагизма и себеот-
дадеността на борците срещу злото, независимо от коя гледна точка въз-
приемаме продукцията. филми като „отпор“, „валкирия“ или „лектор“ 
се отнасят към събития от втората световна война и представят по един 
достъпен и земен начин повече от час развлечение. някои от тях, макар и 
да засягат исторически събития, като отпора на група евреи по време на 
втората световна война в горите на днешна Беларус или опита за атен-
тат срещу хитлер, не претендират да представят историческата истина. 
не претендират, защото идеята на американските производители е да има 
възможно най-голяма публика, а не да се обиди или омаловажи който и 
да било. в същото време в полската преса се надига вълна от критика, 
подчертаваща липсата на обективизъм, реабилитацията на престъпници 
или идеализирането на отдавна забравени или малко известни личности. 
реакция, която ако не е смешна, то е поне тъжна, тъй като оставя впечат-
лението, че като че ли критиците не си дават сметка, че критикуват нещо, 
което баща ми наричаше „мента на лента“. критиката като че ли има дори 
обратен ефект, убеждавайки зрителите, че щом има такава яростна атака 
срещу филма, значи трябва да има някаква доза истина, която просто не 
понася някому. точно поради това мястото на филмовите рецензии е на 
онези страници във вестниците, където не се говори за политика. вместо 
да се критикува направеното от други, може би далеч по-успешно би било 
създаването на свои продукции, които чрез качество и интересна фабула 
ще представят полската реалност. в същото време колкото по-бързо се 
отърсим от чувството, че чрез художественото кино ще градим „вярна 
интерпретация“, толкова по-добре. 

тук е мястото да се спомене и абсурдността на коментарите спря-
мо историческо-приказните епопеи, произведени в русия. два филма – 
„1612 г.“ и „тарас Булба“ – разпалиха страстите над висла. вярно е, че и 
двата са до известна степен свързани с полската история и че и двата не 
представят поляците в розови краски. в случая обаче като че ли изцяло 
бе забравен фактът, че малцина са хората, които от филм, изпълнен с 
чудеса и митологични образи, ще си извлекат изводи за историята или 
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ще променят своите гледни точки. да се критикува филм от категорията 
на „1612 г.“ е толкова жалко, колкото и смешно, като се има предвид, че 
полша има своя „с огън и меч“ от 1999 г., който по нищо не му отстъп-
ва в своята идеализация на миналото. такива филми ще има, защото се 
харесват и показват един ясен и разбираем свят, но не трябва да стават 
обект на историческа или политическа дискусия, така както „властелинът 
на пръстените“ не притеснява тайните служби с информацията за опас-
ност от приближаващото на талази зло от мордор и „рамбо“ не означава, 
че някой вярва в американската победа във виетнам. 

същевременно в полша също се наблюдава ренесанс на историче-
ското кино. само през последната година бяха представени на широката 
публика три филма, отнасящи се до избрани моменти от новата и най-но-
вата полска история. „генерал нил“ описва живота на ген. филдорф-нил 
от армия крайова, а „покушението в гибралтар“ се опитва да отгово-
ри на една от неизяснените загадки от втората световна война. филмът 
„попиелушко, свободата е в нас“ пък описва живота и трагичната смърт 
на свещеника на „солидарност“ Йежи попиелушко. всички тези филми 
представят определен прочит на историята – прочит, който не трябва да 
се хареса на всички. ако добавим към това и няколкото филма за папа 
Йоан павел II, става ясно, че и полското кино, както германското или 
руското, използва избрани елементи от историята, за да гради и поддържа 
националната памет. 

филмът на анджей вайда „катин“ стана най-добрият пример за же-
ланието за обективно и единно възприемане и интерпретация на избива-
нето на полските офицери, войници и полицаи от нквд през 1940 г. след 
първоначалната еуфория около филма през 2007 г. и неговата номинация 
за „оскар“ се създаде чувството, че той ще има възможността да проме-
ни начина на възприятие на тези трагични мигове от полската история. 
филмът не само припомня за тайния договор „рибентроп–молотов“, но 
показва машината за убийства на сталинисткия ссср и поставя знак за 
равенство между комунизма и нацизма28. филмът трябваше да предизвика 
обществен дебат, но преди всичко да предизвика отговор от москва по 
този въпрос, който продължава да дразни взаимоотношенията от 1989 г. 
насам. нищо такова обаче не се случи. донякъде заради некомпетент-
ността на полската национална телевизия, която отговаряше за разпрос-
транението на филма, донякъде поради нежеланието на москва да говори 
по въпроса. най-интересното в този случай е, че самата телевизия, която 

28  адам михник води задочна полемика с Жан люк дуин от „le monde“ за филма 
„катин“ в: Narodowość pluszowego misia, adam michnik, gazeta Wyborcza, 14.4.2009.
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от 2005 г. е в ръцете на консерваторите от пис, а днес на политическите 
динозаври от „лигата на полските семейства“, не лансира филма по „по-
литически съображения“29. същевременно точно тези две партии са най-
отявлените насърчители на воденето на активна историческа политика. 
както се оказва, в полша няма консенсус по отношение на историческата 
политика, а оттам няма и успех в нейната реализация зад граница. 

яростната реакция сред полското общество е доста единна като тон 
и интензитет, когато се отнася до кинопродукции или други инициативи 
на съседните държави. когато става въпрос за отпор на действия в сфе-
рата на историческата политика на германия и русия, може да се каже, че 
настъпва дори известна консолидация на част от либералните и консер-
ваторски кръгове. причините за това са различни в зависимост от това, 
дали засягат Берлин или москва. обединението е резултат от убежде-
нието, че новият прочит на събитията от втората световна война може 
да доведе до реабилитация на виновниците и до заличаване на разликата 
между извършителя и жертвата. яновски бе казал, че новата тенденция в 
историческата наука се стреми към загърбване на националната парадиг-
ма и към показването на историята през призмата на новите перспективи30. 
клаус Бахман внася повече яснота, като казва, че единствено индивиду-
ализираните съдби, и то преди всичко на жертвите, имат шанс да получат 
съпричастност в германското общество31. точно тази нова концепция сред 
голяма част от полските научни и политически среди се възприема като 
опит за ерозия на историята. в същото време причините за новия прочит 
в германия и русия са коренно различни. 

Германия и Русия

зджислав краснодембски обръща внимание, че днешна германия не е съ-
щата като тази отпреди шестдесет години. днес германецът не се отъж-
дествява с чувството за вина за събития отпреди повече от половин век, 
а с принадлежността към западната цивилизация, демокрацията, правата 
на човека и успеха на западния свят32. от тази гледна точка има правото 

29  TVP blokuje „Katyń“, andrzej Wajda, gazeta Wyborcza, 2.1.2009.
30  maciej Janowski, Polityka historyczna… 
31  Klaus Bachmann, O dwóch różnych paradygmatach в: red. Piotr Kosiewski, Pa-

mięć a polityka zagraniczna, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2006, s. 32.
32  Zdzisław Krasnodębski, Zmiana pamięci historycznej i polityki historycznej в: red. 

Piotr Kosiewski, Pamięć a polityka zagraniczna, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 
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да говори и припомня паметта за своите загуби. още повече, че поли-
тическите изрази на признаване на греховете и финансовите репарации 
позволиха на германците да вдигнат глава и да погледнат отново другите 
народи в очите. как обаче този подход се възприема над висла?

за полша германската историческа политика не е нищо повече от 
опит за освобождаване от ролята на извършителя и заемане на мястото 
на жертвата. това не е нищо друго освен опит за водене на политика, це-
ляща защита на националните интереси в международните отношения33. 
александър смолар представя дори още по-буквална интерпретация „в 
полша се появи притеснение, че германците започват да претендират, че 
са вторите след евреите жертви на 1939–1945, обричайки на забвение ог-
ромната материална и човешка цена, която бе понесена от полша и други 
държави от Източна и Централна европа, които станаха жертва на хит-
лер. поляците се притесняват дали това не е въведение към оспорването 
на геополитическия порядък и териториално разпределение, създадени в 
резултат на втората световна война34“. точно тази несигурност е движе-
щата сила на понякога трагикомичните критики по адрес на германците. 
показателна в случая е реакцията на най-тиражирания полски вестник 
„газета виборча“ по отношение на филма „валкирия“. рецензията на 
филма е изключително позитивна и създава впечатление за обективност. 
появяват се дори критики към самите германци, че не харесват един при-
личен филм, който ги показва в добра светлина. някак мимоходом обаче 
авторът на рецензията споменава, че „германците трябва да се радват на 
неговите пропагандаторски качества, тъй като единствено холивудската 
медийна машина е в състояние да изпрати навсякъде по света разбираемо 
за всички послание, че ето, по време на войната в германската армия е 
имало и добри хора, желаещи да убият хитлер и почти са успели. дори 
най-добрият германски филм не би успял да постигне това35“. трудно ми е 
в този коментар да не забележа иронията и известната доза завист, че този 
филм може да промени възприемането на германците по света. 

през 2006 г. доналд туск казва, че немците не разбират колко е ва-
жно за взаимоотношенията между народите в тази част на европа герман-
ското чувство за изкупление и отговорност за случилото се по време на 

2006, s. 36.
33  Klaus Bachmann, O dwóch różnych paradygmatach в: red. Piotr Kosiewski, Pa-

mięć a polityka zagraniczna, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2006, s. 29.
34  aleksaner Smolar, O pamięć naszą, waszą i wspólną в: red. Piotr Kosiewski, Pa-

mięć a polityka zagraniczna, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2006, s. 8.
35  Dobry Niemiec Tom Cruise, Jacek Szczerba, gazeta Wyborcza, 12.2.2009.
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втората световна война36. владислав Бартошевски добавя, че германците 
трябва винаги да помнят какво са направили, за да имат изходна точка на 
своите действия. тази позиция не само реабилитира жертвите, но и оси-
гурява нужното чувство за сигурност, че докато съществува чувството за 
вина, няма опасност за региона. същевременно тя създава и възможност 
на по-слабите държави да водят по-активна политика без опасението, че 
германия ще използва своята икономическа или политическа сила. не 
може да я използва, защото греховете ѝ ще бъдат припомнени.

активната полска политика срещу строежа на „Центъра срещу пре-
селванията“ в Берлин37 (Zentrum gegen Vertreibungen) не е нищо повече 
от потвърждение на тази политика. варшава не се възпротивява на идеята 
за съществуването на такъв център, а на факта, че той ще концентрира 
вниманието върху изселените германци от днешна полша, т.е. тези, които 
днес си позволяват да търсят правата си върху имотите, оставени на из-
ток от одра38. като че ли забравили, че ако дедите им не бяха подкрепили 
интерпретацията на хитлер за световния ред, все още щяха да живеят 
в Бреслау, щетин, аленщайн или кьонигсберг. друг е въпросът, че из-
селването на цели етнически групи не е сред най-светлите страници от 
полската история след 1944 г.39 не трябва да се забравя и това, че колкото 
и брутални и недопустими да са такива действия в днешно време, преди 
повече от шестдесет години се е смятало, че единствено по този начин ще 
се създаде нова реалност, гарантираща сигурност в следвоенна европа.

Историческата политика в руско-полските отношения има изключи-
телен характер. несъгласието по отделните въпроси от общата история не 
произлиза само от различните оценки на събитията. Бих казал, че е точно 
обратното. прочитът на събитията е последица от политически и идеоло-
гически сблъсъци, които имат значение както във вътрешен, така и във 
външен план. всъщност конфронтацията по отношение на оценката на 
събития като пакта „рибентроп–молотов“, съветската инвазия от 17 сеп-
тември 1939 г., катин, съветското отношение към армия крайова и вар-
шавското въстание или четиридесет и петте години зависимост от москва 

36  Donald Tusk, Problem niemieckiej „normalności“, в: red. Piotr Kosiewski, Pamięć 
a polityka zagraniczna, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2006, s. 43.

37  официалната уеб страница на центъра е: http://www.z-g-v.de/index1.html.
38  одер на немски.
39  за повече по този въпрос вж.: „akcja „Wisła“ 1947“, Warszawa-Kijów IPN 

2006, или Stanisław myśliński, Wojna po wojnie: Bieszczady – 1947 r.,atla 2, Wrocław 
1998; red. roman Drozd, ukraińcy w najnowszych dziejach Polski (1918–1989). T. 2, 
akcja“Wisła“, Związek ukraińców w Polsce, „Tyrsa“, Warszawa 2005.
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не са въпрос на научен спор. няма съмнение, че както за поляците, така и 
за руснаците убийството, изселването или репресиите са негативни и зли 
действия. проблемът на взаимоотношенията се крие в политическите по-
следици от признаването на злините. за поляците изясняването на белите 
петна от полската история е въпрос на дълг и чест. понесените загуби и 
човешки трагедии трябва да бъдат признати. полските политици не виж-
дат възможността за изграждане на нови качествени взаимоотношения 
без разобличаването на страшната истина за миналото. само тогава ще 
може да се говори за бъдеще. 

за путинова русия признаването на комунистическите грехове от 
втората световна война е невъзможно. И то не заради това, че русна-
ците не ги виждат40, а защото техният прочит на историята има фунда-
ментално значение за идеологическите и пропагандни основи на днешна 
русия. владимир путин изгради наново руската гордост и национално 
самочувствие, изгубени през 90-те години на миналия век. добрата ико-
номическа конюнктура с високи цени на природните богатства, популис-
тичната политика и чувството за сигурност бяха подплатени със силна 
историческа пропаганда, подчертаваща силата на русия. макар и логиче-
ски противоречива (царското богатство и комунистическата суперсила), 
тя вдъхна нова вяра в руското общество и запълни моралния вакуум от 
последното десетилетие на хх век. в този контекст русия няма да напра-
ви каквито и да е отстъпки в интерпретацията на историята, която играе 
толкова голяма обществена роля. 

всъщност към какво се стремят поляците? Желанието за реабилита-
ция на жертвите на сталинисткия терор и признаването на общата вина 
за втората световна война са в пълно противоречие с руската визия. 
стремежът на поляците да убедят руснаците във вината им се сблъсква с 
виждането за героичната жертва на съветския съюз и мита за великата 
отечествена война. с други думи, поляците искат да убедят руснаците, че 
позитивните герои всъщност са негативни, или че жертвата също е прес-
тъпник. полската гледна точка ще е убедителна само ако руските елити 
сами осъзнаят, че комунизмът е лош. случаят обаче не е такъв. русия 
не е държава, изградена на западните ценности, нито пък комунизмът бе 
отречен. нещо повече, днешните държавни структури и политически вза-
имоотношения в руската федерация наподобяват много повече четири-
десетте и петдесетте, отколкото деветдесетте години на миналия век. за 
съжаление, русия по времето на Борис елцин търсеше, а по времето на 

40  andrzej de lazari, musi to na rusi, в: red. Piotr Kosiewski, Pamięć a polityka 
zagraniczna, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2006, s. 74.
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владимир путин намери своя специфичен политически модел, коренно 
различен от полския. точно поради това на варшава ѝ бе по-лесно да го-
вори с Берлин, отколкото с москва41. 

началото на XXI в. доведе до спирала от вражески жестове меж-
ду полша и русия в областта на историческата политика, които имаха 
като последица безпрецедентно влошаване на връзките. полските опити 
за дискусия се срещнаха с надменното отношение на кремъл, който не 
пропусна възможността да унизи варшава при празненствата по случай 
шестдесетата годишнина от края на втората световна война. с това си 
действие обаче единственото, което москва постигна, бе още по-голя-
мо обединение сред полските елити по отношение на политиката спрямо 
русия. пагубният ефект на гордиевия възел на полско-руските взаимоот-
ношения се крие в това, че и двете страни започнаха да се примиряват с 
лошите взаимоотношения и да търсят алтернативни решения за реализи-
рането на целите на своята външна политика. Удобният начин за справяне 
с общите проблеми е просто тяхното подминаване42.

голяма част от анализаторите на полско-руските взаимоотношения 
си дават сметка, че оценката на историята в русия е различна от тази 
в полша, а много факти просто не са известни43. сред изказванията на 
редица полски експерти и политици като Бартошевски, ротфелд или Бо-
ровски може да се чуе твърдението и същевременно надеждата, че за да 
бъдат създадени условия за изясняването на историята, е нужна промяна 
в начина на функционирането на русия. това, което обаче липсва, е при-
знанието, че двустранните отношения се намират в импас, а събитията в 
москва не предвещават каквато и да било промяна. стремежът към тър-
сене на историческата истина (както и към реабилитация на жертвите и 

41  Spasimir Domaradzki, Polityka historyczna w stosunkach polsko-rosyjskich po roku 
1989 в: Państwo i Społeczeństwo, VIII: 2008 nr 2, s. 41.

42  Историята не е и никога няма да бъде добра основа за създаването на приятел-
ски полско-руски взаимоотношения. И не трябва да се очаква от руснаците същото чу-
ство на вина, което беше изградено у германците, или жест от типа „прощаваме и молим 
за прошка“. andrzej de lazari, musi to na rusi, в: red. Piotr Kosiewski, Pamięć a polityka 
zagraniczna, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2006, s. 76.

43  адам ротфелд споменава, че представянето на полската версия в русия често 
се сблъсква с обвинения в ерес. вж.: adam Daniel rotfeld, Pamięć i polityka zagraniczna 
в: red. Piotr Kosiewski, Pamięć a polityka zagraniczna, Fundacja im. Stefana Batorego, War-
szawa 2006, 13–21; марек Боровски подчертава, че всеки средностатистически руснак 
знае, че по време на втората световна война битката се е водела за оцеляване. вж.: ma-
rek Borowski, Prawda i partnerstwo, в: red. Piotr Kosiewski, Pamięć a polityka zagraniczna, 
Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2006, s. 67. 
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наказване на виновните) се сблъсква днес с основния стожер на руската 
идеология – ясния мит за ссср, великата отечествена война и геройство-
то на народа44. опитите за разклащане на този стожер срещат стена от 
враждебност, агресия и неприязън от страна на кремъл. създаването на 
деполитизираната двустранна комисия от експерти по трудните въпроси 
(кomisja ds. trudnych), чиято цел е да постигне консенсус по най-трудни-
те въпроси, е една крачка в добра посока45. позитивният аспект идва от 
отдалечаването на политиците от разискваните теми. въпросът е обаче 
какво ще остане от общите становища, след като в крайна сметка те стиг-
нат до политиците?

слабостта на полската историческа политика се крие в нейната вто-
рична динамика. тя по-често е отговор на застрашителни интерпретации 
от страна на държави, които от историческа гледна точка се възприемат 
като заплахи, отколкото позитивен проводник на националните добро-
детели зад граница. Истеричните реакции на полските политици спрямо 
всяко действие на Берлин и москва в областта на историята отблъскват 
естествените партньори, които или са изморени да играят ролята на прес-
тъпника, или не виждат никакви рационални причини да я поемат. И не 
става въпрос за признаване на версии на историята на съседите, а за пре-
мерено и постоянно представяне на своите аргументи не чрез непрестан-
ното припомняне на чувството за вина, а чрез добре обмислена и умерена 
позиция по въпросите на общата история. тя може да бъде такава, ако 
първо стане предмет на национален консенсус.

44  новите информации за предложените правни мерки в руската федерация спря-
мо лицата, поставящи под съмнение победата на Червената армия във втората световна 
война (Жечпосполита, 26.2.2009), или за употребата на филмовата индустрия от кре-
мъл (става въпрос за филма „олимпус инферно“ за войната в грузия, Жечпосполита, 
20.3.2009) са най-добрият пример, че независимо от политическите декларации за затоп-
ляне на взаимоотношенията наивно е да се очакват сериозни промени.

45  комисията по трудните въпроси бе създадена през март 2002 г. по време на 
срещата между министрите на външните работи влоджимиеж Чимошевич и Игор Иванов 
в светлогорск. липсата на успехи доведе до нейното замразяване. през 2007 г. нейната 
дейност бе възобновена от новите министри на външните работи радослав Шикорски и 
сергей лавров. повече по този въпрос вж. в: Spasimir Domaradzki, Polityka historyczna 
w stosunkach polsko-rosyjskich po roku 1989 в: Państwo i Społeczeństwo, VIII: 2008 nr 2, 
s. 39–40, или м. menkiszak, m.a.Piotrowski, Polska polityka wschodnia, в: Polityka zagra-
niczna rP, red. roman Kuźniar, K. Szczepanik, Warszawa, s. 119.
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Заключение

въпросът, който ме занимаваше в началото на статията, бе дали е нужна 
историческа политика и ако да, каква трябва да бъде? преди да обобщя 
своите изводи, трябва да спомена и още един аспект на дилемата около 
историческата политика в полша. става въпрос за изграждането на новия 
морал в историята чрез летописа на „солидарност“. този въпрос сам по 
себе си изисква подробен анализ, който, вярвам, ще бъде направен един 
ден без участието на политиците.

полемизирайки с яновски, който твърди, че полската история не се 
различава по нищо от историята на останалите периферни държави, смятам, 
че полската историческа политика е уникална, така както е уникална всяка 
държавническа дейност на всяко едно национално правителство. Уникална 
е поради геополитическото положение на страната, вътрешните противоре-
чия и динамиката на международните отношения. Историческата политика 
на полша ще има допирни точки с тази на държавите от региона, но ще има 
и своите характерни особености, които никой не може да ѝ отнеме. 

в една от изложбените зали на нацисткия концентрационен лагер 
аушвиц са изписани думите на джордж сантаяна: „който не помни ис-
торията, е обречен на нейното преживяване отново“. Историческата по-
литика има за цел да припомня историята така, че да бъдат повтаряни 
позитивните мигове, а лошите да бъдат заклеймявани. в същото време ме 
държи нащрек оруеловият цитат, че „този, който контролира историята, 
контролира и бъдещето“. 

поради това не мога да се съглася с либералите, че трябва да се ско-
чи в ново, наднационално измерение на изследването на историята, така 
както не мога да се съглася и с консерваторите, че историческата памет 
трябва да се моделира чрез експониране на добрите черти от народния 
характер. доброто, както и злото в народа се вижда отдалеч. невъзмож-
ността да се пребориш с недъзите си е слабост, която единствено засилва 
заблуждението. поляците са изморени да обясняват, че не са антисемити, 
а в същото време в полския език думата евреин непрестанно се използва 
с негативен смисъл. 

силата на историческата политика се крие в желанието чрез истори-
ята по-добре да опознаем психологията на народа и ако можем, както в 
живота, да се опитаме да станем по-добри. обективните научни изслед-
вания, международните дискусии и явността на изследванията могат да 
станат основа на рефлексия за близкото минало. същевременно колкото 
по-малко политика има в историята, толкова по-голяма е вероятността да 
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я запомним. много са привържениците на идеята за края на историята 
или поне за нейната метаморфоза на ново наднационално ниво. струва 
ми се обаче, че с твърде голяма лекота се прави опит да се сложи край на 
една форма на обществени взаимоотношения, която има какво да даде на 
света. обединена европа не направи французите по-малко французи или 
чехите по-малко чехи, а просто повече европейци. 
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Спасение, депортиране или Холокост? 
Полемиките преди и след 1989 г.  
относно съдбата на българските евреи 
по време на Втората световна война 

Щефан трьоБст

Дори и днес много български политици, 
както и голяма част от обществеността, 
не са готови непредубедено да приемат фа-
кта, че България е съучастник в убийството 
на евреите от Македония и Тракия, както 
и че българската държава успява да спаси 
собствените си евреи не само поради хуман-
ни съображения, но и от чист политически 
прагматизъм. 

Еми Барух 20031

в книгата си Аушвиц, Полша и политиката на честването джонатан 
хюнер показва важната роля, която холокостът играе в политиките на 
паметта на комунистическа полша, както и в международната пропаганда 
на полската комунистическа партия2. от 60-те години нататък образът 
на аушвиц започва да се обработва все по-успешно и да оформя пред-
ставянето на полската народна република като истинска крепост на ан-
тифашизма, като прогресивна и демократична страна. за комунистическа 
България подобна книга все още не е написана. тя обаче би показала как 
посредством изкривяване на историята режимът започва да инструмента-
лизира холокоста от 60-те години нататък, за да подобри публичния си 
имидж в чужбина и по-специално на запад – в сащ, франция, германия 

1  Barouh, emmy. „The Convenient Clichés of remembrance“. In: eadem (ed). 
History and Memory. Bulgaria: Facing the Holocaust. Sofia 2003, pp. 33–44, here 44.

2  huener, Jonathan. Auschwitz, Poland, and the Politics of Commemoration, 1945–
1979. Ohio, Oh, 2003. виж също: Wóycicka, Zofia. Przerwana żałoba. Polskie spory wokół 
pamięci nazistowskich obozów koncentracyjniych i zagłady 1944–1950. Warszawa 2009.
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и Израел. създава се един образ на ‘спасението на българските евреи’, 
като това ‘спасение’ се приписва на българската ‘работническа класа’, 
съответно на ‘пролетариата’, на комунистическата партия и дори лично 
на нейния генерален секретар тодор Живков. макар като цяло междуна-
родният облик на България от времето на студената война да се свързва 
главно с мрачна, сива и брутална сталинистка диктатура, образът на спа-
сението се оказва изключително успешна конструкция – толкова успеш-
на, че оцелява дори след политическите катаклизми от 1989 г. едва през 
последните години на хх в. този образ започва да дава сигнали за своя 
разпад.

темата за ‘спасението’ е само един от трите елемента, пропагандира-
ни от българските правителства както преди, така и след 1989 г. и целящи 
да докажат пред останалия свят достойнството, древността и европей-
ската принадлежност на България. другите два елемента са: 1300 години 
държавност и представянето на двамата ‘най-достойни синове на българ-
ския народ’, светите братя кирил и методий като ‘славянските апосто-
ли’3. след 1971  г., когато дъщерята на т. Живков людмила става ми-
нистър на културата, международните кампании, фокусирани върху тези 
три елемента, започват да набират скорост и достигат своята кулминация 
през 1981 г. по време на масовите тържества по случай годишнината от 
основаването на първата българска държава през 681 г.4 след 1989 г. в 
България са рядкост обществените дискусии и критическите дебати по 
отношение на комунистическото наследство на държавата и осмисляне-
то на диктаторското ѝ минало. Изключение прави краткият период меж-
ду 1991 и 1994 г., когато бившата комунистическа партия не е на власт, 
както и дискусиите през 1999  г.5 по повод събарянето на мавзолея на 

3  mitewa-michalkowa, rumjana. „Zwischen religion und Ideologie. Kyrill und me-
thod als erinnerungsort in Bulgarien vor und nach 1989“. In: Kenneweg, anne C., Stefan 
Troebst (eds). Marienkult, Cyrillo-Methodiana und Antemurale. Religiöse Erinnerungsorte 
in Ostmitteleuropa vor und nach 1989. marburg/l. 2009, 362–385 (тематичен брой на Zeit-
schrift für Ostmitteleuropa-Forschung 57 [2008], no. 3).

4  Kerov, Yordan. „lyudmila Zhivkova – Fragments of a Portrait“. в: RFE-RL. Radio 
Free Europe Research. RAD Background Report/253 (Bulgaria), 27 October 1980; Nedeva 
atanasova, Ivanka. „lyudmila Zhivkova and the Paradox of Ideology and Identity in Com-
munist Bulgaria“. In: East European Politics and Societies 18 (2004), no. 2, 278–315. наред 
с това Живкова широко популяризира културната традиция на древните траки, живели на 
териториите, които по-късно се превръщат в народна република България.

5  Todorova, maria. „The mausoleum of georgi Dimitrov as lieu de mémoire“. In: 
Journal of Modern History 78 (2006), 377–411; meznik, michael. „Nostalgie und amnesie 
und die geschichtliche auseinandersetzung im Postsozialismus. Das Beispiel Bulgariens 
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първия комунистически вожд на България георги димитров. във вътре-
шен план доминират дебатите по националните въпроси – положението 
на българските турци, помаци и другите мюсюлмани, както и вездесъщия 
македонски въпрос. що се отнася до международната сцена, перспекти-
вите за присъединяването към съвета на европа, нато и накрая към 
европейския съюз заглушават публичното обговаряне на предимно ко-
мунистическото минало на немногобройния български политически елит. 
сред учените и интелектуалците обаче тече един интензивен дискурс, из-
следващ начините, по които българският вариант на комунизма оставя 
своите отпечатъци върху обществото и елита.

образът на спасението е тясно свързан с един друг митологически 
образ на България  – като ‘страна без антисемитизъм’6. съгласно този 
образ, за разлика от другите общества в региона като например Украйна 
и румъния, българите per se не са антисемити, в България не са се случ-
вали погроми, нито пък има подигравателни названия за евреите. пак в 
съответствие с този положителен стереотип, от времето на османското 
господство чак до победата на комунизма в България никога не са съ-
ществували антисемитски движения, личности или публикации. от само 
себе си се разбира, че българският антисемитизъм от хIх в. нататък не 
се различава съществено от този в съседните общества7. той се основава 
както на традиционни, така и на модерни стереотипи, води до множество 
погроми и поражда богата литература8. по времето на Живков митът за 

in den 1990er Jahren“. In: Pänke, Julian et al. (eds). Gegenwart der Vergangenheit. Die 
politische Aktualität historischer Erinnerung in Mitteleuropa. Baden-Baden 2007, 31–
37. Cf. also Baeva, Iskra, evgenija Kalinova, Nikolaj Poppetrov. „Die kommunistische Ära im 
kollektiven gedächtnis der Bulgaren“. In: Troebst, Stefan (ed). Postdiktatorische Geschichts-
kulturen in Europa. Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven. Wrocław 2009 (in print); 
Baeva, Iskra, evgenia Kalinova. Bulgarien von Ost nach West. Zeitgeschichte ab 1939. Wien 
2009; and Baeva, Iskra. „Introduction: Where and how the historical memory of Bulgarian 
Communism Is Kept“. In: eadem, Stefan Troebst (eds): VADEMECUM Contemporary His-
tory Bulgaria. A Guide to Archives, Research Institutions, Libraries, Associations, Museums 
and Sites of Memory. Berlin, Sofia 2007, 7–14.

6  това е термин, изработен от един (западно)германски българофил и почитател 
на Живков. вж. Oschlies, Wolf. Bulgarien – Land ohne Antisemitismus. erlangen 1976.

7  Brustein, William I., ryan D. King. „Balkan anti-Semitism: The Cases of 
Bulgaria and romania before the holocaust“. In: East European Politics and Societies 
18 (2004), no. 3, 43–54.

8  Cf. Troebst, Stefan. antisemitismus im ‚land ohne antisemitismus’: Staat, Titular-
nation und jüdische minderheit in Bulgarien 1878–1993“. In: hausleitner, mariana, monika 
Katz (eds): Juden und Antisemitismus im östlichen Europa. Berlin 1995, 109–125; and Tamir, 
Vicki. Bulgaria and Her Jews. The History of a Dubious Symbiosis. New York, NY, 1970. в 
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‘страната без антисемитизъм’ се разгръща до такава степен, че показва 
българите като принципно имунизирани срещу всякакви расистки, ксено-
фобски и етноцентрични чувства. от 1990 г. нататък посткомунистическа 
България пропагандира на европейско равнище идеята за т.нар. българ-
ски етнически модел. съдържанието на този ‘модел’ можем да видим в 
публикувания през 2003 г. доклад на българското правителство относно 
изпълнението на рамковата конвенция на съвета на европа за защита на 
националните малцинства. там моделът е описан по следния начин:

През последните 13 години в България се наложи един успешен мо-
дел на междуетнически взаимоотношения, основан на принципите на 
гражданското общество и плуралистичната демокрация. Същността 
му се състои в решаване на проблемите на малцинствата чрез поддър-
жане на баланс и хармония между принципа на интегриране на малцин-
ствата в гражданското общество и принципа на защита на тяхната 
етническа, религиозна и езикова идентичност9. 

като оставим настрана факта, че обща политика на всички български 
правителства след 1989 г. е да изключват малцинството на македонците от 
този модел, сам по себе си той изпълнява целта си да представя България 
като остров на междуетническа хармония в ‘балканското’ море от древ-
ни вражди, непрестанни етнополитически конфликти и постоянен риск от 
междуетнически военни сблъсъци. този модел обаче изиграва значителна 
роля за приемането на страната в европейския съюз на 1 януари 2007 г. 
ето защо тук не говорим просто за битки за суверенитет над миналото, а 
за важен елемент от ориентираната към бъдещето политика10. образът на 

момента веселина куленска от Центъра за изучаване на антисемитизма към техническия 
университет в Берлин пише докторска дисертация на тема „антисемитизмът в България, 
1879–1914“.

9  република България. доклад, подаден от България в съответствие с член 25, 
алинея 1 от рамковата конвенция за защита на националните малцинства на съвета 
на европа, 9 април 2003. страсбург 2003, 3. Цитирано в rechel, Bernd. „ethnic Diver-
sity in Bulgaria: Institutional arrangements and Domestic Discourse“. In: Nationalities 
Papers 36 (2008), no. 2 (may), 331350, here 340. Cf . also idem: „The ‘Bulgarian ethnic 
model’ reality or ideology?“ In: Europe-Asia Studies 59 (2007), 1201–1215.

10  повече за българската посткомунистическа политика по отношение на ис-
торията вж. Voukov, Nikolai. „Beyond the representation of Power: monuments of the 
Socialist Past in Post-1989 Bulgaria“. In: Bartetzky, arnold, marina Dmitrieva, Stefan 
Troebst (eds). Neue Staaten – neue Bilder? Visuelle Kultur im Dienst staatlicher Selbst-
darstellung in Zentral- und Osteuropa seit 1918. Köln, Weimar, Wien 2005, 211–219; 
Troebst, Stefan. „Budapest“ oder „Batak“? Varietäten südosteuropäischer erinnerungs-
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‘спасението’ и митът за ‘страната без антисемитизъм’ стоят в сърцеви-
ната на представата, че междуетническата хармония е най-съществената 
характеристика на българската история от 681 до 2009 г. и поради тази 
причина ‘българският етнически модел’ почива на солидна основа. на-
ложени върху съдбата на българските евреи от втората световна война, 
трите термина ‘спасение’, ‘депортиране’ и ‘холокост’ могат да означат и 
трите различни интерпретации на историческите събития или, по-точно, 
да осветлят трите тенденции в развитието на това историческо събитие.

преди всичко, ‘спасение’ означава, че българските евреи са били за-
плашени от унищожение, но са били спасени благодарение на колектив-
ните усилия на деятели извън еврейската общност.

на второ място, ‘депортиране’ означава един от специфичните еле-
менти на българската политика към евреите, който включва насилствено 
изселване на последните от градовете към селските райони – други такива 
елементи са конфискацията на движимо и недвижимо имущество, отнема-
не на граждански права, задържане в трудови лагери и т.н.

трето, ‘холокост’, разбира се, описва насилственото извозване към 
концентрационните лагери в основните територии на България, както и 
в териториите, окупирани от българската армия, и последвалото транс-
портиране към германските лагери на смъртта в полша и индустриалното 
унищожаване чрез газ там. 

тези три интерпретации варират в много широки рамки и това е една 
от причините за разгърналите се след 1989 г. дебати коя от тях е ‘истори-
чески правилната’. 

това, което следва по-долу, е описание на отношението на българ-
ските власти в периода 1939–1944 г. към евреите под тяхна юрисдикция. 
след това ще разгледам появата на парадигмата за ‘спасението’ в кому-
нистическа България, както и чуждестранните реакции към нея. най-на-
края ще проследя как се развиват понастоящем дебатите и интерпретаци-
ите след 1989 г. 

kulturen. eine einführung“. In: Brunnbauer, ulf, Stefan Troebst (eds). Zwischen Nostal-
gie und Amnesie: Die Erinnerung an den Kommunismus in Südosteuropa. Köln, Weimar, 
Wien 2007, 15–26; idem. „geschichtswissenschaft im postkommunistischen Ost(mittel)
europa. Zwischen Vergangenheitspolitik und erinnerungskultur“. In: DeutschlandArchiv 
42 (2009), no. 1, 87–95.
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* * * 

през януари 1941 г., два месеца преди България да се присъедини 
към тристранния пакт, съставен от третия райх, фашистка Италия и япо-
ния, българският парламент приема закон за защита на нацията. наред с 
многото други ограничения, наложени на ‘лицата от еврейски произход’, 
те са задължени да носят жълта звезда, лишени са от право да гласуват, 
възпрепятствани са да заемат служби в публичния сектор, забранено им е 
да се женят за етнически българи, ограничен е достъпът им до висше об-
разование, забранено им е да купуват поземлени имоти, задължени са да 
платят специален двадесетпроцентен данък върху спестяванията и иму-
ществото си и са насилствено затваряни в трудови лагери, организирани 
на военен принцип. през март 1941 г., непосредствено след германските 
атаки в гърция и югославия, България окупира големи територии от тези 
две съседни държави. като резултат през есента на 1942 г. България анек-
сира териториите на принадлежалата към югославия вардарска маке-
дония и всички източноправославни славянски жители там са обявени за 
български граждани. през пролетта на 1943 г. българските войски преда-
ват евреите от този район, както и тези от окупираната егейска тракия на 
германските власти за транспортиране към треблинка. там една голяма 
част от тях – почти 11 400 души – биват избити. но през същата 1943 г. 
цар Борис III, българското комисарство по еврейските въпроси, както и 
правителството не изпълняват искането на главното командване на сс да 
предадат и 48-те хиляди евреи, населяващи същинските български тери-
тории, на германските власти. тези евреи също трябвало да бъдат депор-
тирани и унищожени в лагерите на смъртта в окупирана полша. една от 
причините за този отказ е протестната резолюция, подписана от българ-
ски парламентаристи и общественици на 10 март 1943 г. друга причина е 
началото на отстъплението на вермахта от съветските територии и пре-
ориентирането на България към западните съюзници11.

11  основополагащо изследване на тази тема е: Chary, Frederick B. The Bulgarian 
Jews and the Final Solution, 1940–1944. Pittsburgh, Pa, 1972. Cf. also idem. „Bulgaria“. 
In: Wyman, David S., Charles h. rosenzveig (eds). The World Reacts to the Holocaust. 
Baltimore, mD, 1996, 256–291; Oren, Nissan. „The Bulgarian exception: a reassessment 
of the Salvation of the Jewish Community“. In: Yad Vashem Studies 8 (1968), 83–106; hoppe, 
hans-Joachim. „Bulgarien“. In: Benz, Wolfgang (ed). Dimension des Völkermords. Die 
Zahl der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus. münchen 1996, 274–310; and hollan-
der, ethan J. „The Final Solution in Bulgaria and romania: a Comparative Perspective“. 
In: East European Politics and Societies 22 (2008), no. 2, 203–248.
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през септември 1944 г., след влизането на Червената армия в софия, 
новото комунистическо правителство на отечествения фронт отменя 
цялото антиеврейско законодателство от 1941 г. при комунистическото 
управление събитията от 1943 г. биват инструментализирани, за да под-
крепят българската позиция на парижката мирна конференция от 1946 г. 
с помощта на еврейската общност българската дипломация успява да 
избегне териториални концесии. горчива ирония на историята е, че по 
същото време в софия българските евреи дават показания пред т.нар. на-
роден съд за жестоките условия в трудовите лагери. документацията от 
тези свидетелства по-късно бива предадена на яд вашем. през 1948/49 г., 
по време на алиаха, около 40 000 евреи, т.е. 90 % от оцелялото еврейско 
население на България, емигрират в Израел. само най-тясно свързаните 
с комунистическата партия остават в България12.

през 50-те години съдбата на българските евреи не представлява 
интерес за комунистическа България. за да направи филма си „звезди“, 
българският режисьор анжел вагенщайн, по произход от групата на аш-
кеназите13, работи заедно с колегата си от гдр конрад волф и с фил-
мовото студио дефа в потсдам близо до Берлин. сюжетът на филма 
се занимава със съдбата на евреите от окупираната от България гръцка 
тракия, които, преди да бъдат депортирани в треблинка, са интернирани 
от българските власти в лагер в югозападна България.

 
* * * 

ситуацията в България се променя през 1967 г., когато хаим оли-
вер, приятел на партийния вожд тодор Живков, публикува книга, озагла-
вена „Бяхме спасени. как българските евреи бяха опазени от лагерите на 
смъртта“14. книгата е преведена на множество езици и е разпространена 
из целия свят. наред с това в софия се организира изложба на тема „спа-
сяването на българските евреи 1941–1944“. самата изложба, в превод на 

12  василева, Бойка. Евреите в България 1944–1952. софия, 1992. вж. също: Шеа-
тиел, Шломо. От родина към отечество. Емиграция и нелегална емиграция от и през 
България в периода 1939–1949. софия, 2008.

13  в по-голямата си част българските евреи исторически принадлежат към групата 
на сефарадите, които идват на Балканския полуостров през хV в. от Испания през солун. 
само малка част от българските евреи са ашкенази, преселили се от Централна европа.

14  Oliver, haim. We Were Saved. How the Jews in Bulgaria Were Kept from the Death 
Camps. Sofia 1967 (2nd ed. 1978). вж. също: оливер, хаим. Ние, спасените: или Как 
евреите в България бяха изтръгнати от лагерите на смъртта. Хроника от близ-
кото минало. софия, 1967; превод на немски: Wir, die Geretteten, oder: Wie die Juden 
in Bulgarien vor den Todeslagern bewahrt wurden. Sofia 1967.
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много езици, пътува из различни европейски страни, както и отвъд океа-
на15. през втората световна война т. Живков е оглавявал нелегална пар-
тийна клетка в софийския квартал ючбунар, населен главно с евреи, а в 
последните месеци на войната е командир на партизанския отряд Чавдар, 
действащ в региона на софия.

Успоредно с това идеята за България като ‘страна без антисемити-
зъм’ започва да се превръща в запазена марка и в международната ис-
ториография. България е единственият съветски сателит, който, въпреки 
дирижираните от москва антиционистки кампании, развива специални 
взаимоотношения с Израел. на екуменическо равнище българският па-
триарх поддържа контакти с израелските религиозни власти.

макар от края на 70-те години нататък западните историци да раз-
виват един по-диференциран подход към съдбата на евреите във военна 
България, сред европейската, северноамериканската и израелската об-
щественост представата за ‘спасението’ на евреите от балканската държа-
ва оцелява и след 1989 г. нещо повече, позитивният стереотип сега бива 
подсилен от външната културна политика на демократичните български 
правителства, без значение дали те са съставени от бившата антикому-
нистическа опозиция или от бивши комунисти. сега обаче заслугата по 
спасяването на българските евреи не се приписва на партията, пролетари-
ата или народа, а на цар Борис III и/или на политици като заместник-пред-
седателя на парламента димитър пешев, който, по инициатива на българ-
ската политическа емиграция, още през 1973 г. е обявен от яд вашем за 
праведник (righteous among the nations)16. при все това доводите относно 

15  Cohen, albert, anri assa (eds). Saving of the Jews of Bulgaria, 1941–1944. Sofia 
1977. Cf. also Koen, albert, henri assa (ed). Le Sauvetage des juifs en Bulgarie 1941–1944. 
Sofia 1977, and Koen, albert, anri assa (eds). Die Rettung der Juden in Bulgarien 1941–
1944. Sofia 1977. през 1984 г. изложбата е показана в западен Берлин в кунстхале. за 
каталог вж.: ruckhaberle, Dieter, Christiane Ziesecke (eds). Rettung der bulgarischen Ju-
den – 1943. Eine Dokumentation. Berlin (West) 1984.

16  Nissim, gabriele. L’uomo che fermo Hitler. La storia di Dimitar Pešev che sal-
vò gli ebrei di una nazione interna. milano 1998 (german transl. Der Mann, der Hitler 
stoppte. Dimităr Pešev und die Rettung der bulgarischen Juden. Berlin 2000). вж. също 
така и статията за пешев на уебсайта на „праведният сред нациите“ (url http://
www1.yadvashem.org.il/righteous_new/bulgaria/peshev.html). въпреки всичко, трябва 
да отбележим, че един от най-близките съратници на пешев, също подписал протестната 
резолюция от 1943 г., владимир куртев – е десен екстремист и дългогодишен активист 
на терористичната вътрешна македоно-одринска революционна организация (вмро), 
член на Централния комитет и като такъв, въвлечен в убийството на вътрешнопартийни 
опоненти, атентати срещу български политици и интелектуалци, а очевидно и в изнуд-
ване на български евреи. според някои изследователи куртев е масов убиец. вж. геор-
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останалите две части на страната са същите като преди 1989 г.: вардарска 
македония, откъдето почти всички евреи са депортирани и избити, е: а) 
окупирана, но не и анексирана, т.е. не може да се смята за част от Бъл-
гария; б) тя само формално е окупирана от България, тъй като всъщност 
е под командването на германските политически и военни власти; в) тъй 
като евреите от вардарска македония и тракия не са български граждани 
(за разлика от евреите в същинските територии на България), не е било 
възможно да се направи нищо за тяхното спасение.

И преди 1989 г. обаче тези аргументи не звучат убедително, тъй като 
от края на 50-те години на XX в. българските историци и политици разпа-
лено твърдят, че от историческа гледна точка от VII в. нататък вардарска 
македония е неразделна част от България и от нейната история. нещо 
повече, с оглед на етничността, населението на вардарска македония е 
българско и всички твърдения, че македонците са отделен етнос и дори 
самостоятелна нация се дължат на югославската ‘антибългарска пропа-
ганда’17. така с оглед на ‘историята’ македонското агне е изядено от бъл-
гарския вълк, но все пак то трябва – и до днес дори – да си остане цяло по 
отношение на геноцида на евреите от македония. 

комунистическият образ на ‘спасението’ достига върха си през 
1986 г. във филма на Борислав пунчев ‘ешелоните на смъртта’ по сцена-
рий на хаим оливер. тук Живков е изобразен като героичен партизански 
командир, който лично спира влаковете, отвеждащи евреите от окупи-
раните от България територии към лагерите на смъртта. по-късно става 
ясно, че филмът е част от плановете на Цк на Бкп да номинира с помощ-
та на българските и международни еврейски организации т. Живков за 
нобелова награда за мир18.

гиев, величко. Масонството в България. Проникване, организация, развитие и роля 
до средата на тридесетте години на XX век. Sofia 1986, с. 229 и 245; Troebst, Stefan. 
Mussolini, Makedonien und die Mächte 1922-1930. Die “Innere Makedonische Revolutionäre 
Organisation“ in der Südosteuropapolitik des faschistischen Italien. Köln, Wien 1987, 151; 
Ivkova, rossitza. Rettung und Mord in genozidalen Entscheidungsprozessen: Bulgarien 1941-
1943. Phil. Diss., Fakultät für Soziologie der universität Bielefeld 2004, 142 (url http://
bieson.ub.uni-bielefeld.de/volltexte/2005/702/pdf/Dissertation_Ivkova.pdf).

17  Troebst, Stefan. Die bulgarisch-jugoslawische Kontroverse um Makedonien 1967–
1982. mün chen 1983.

18  Tzvetanov, Tzvetan. „Bulgarian  – meilenstein einer kontroversen Selbstfin-
dung“. In: Flacke, monika (ed): Mythen der Nationen. 1945 – Arena der Einnerungen. 
Vol. 1, Berlin 2004, 95–116, here 110.
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* * * 

промяната на режима в България през 1989  г. е предшествана от 
ожесточен етнополитически конфликт между левите и десните сегменти 
на националното мнозинство, от една страна, и многочисленото малцин-
ство на българските турци, от друга. в периода от 1984 до 1989 г. кому-
нистическото правителство се опитва насилствено да асимилира турците, 
а когато тези опити се оказват пълен провал, режимът предприема поли-
тика на масова емиграция. през 1989 г. около 300 000 турци (от около 
един милион, населяващи България) бягат в турция. поради политиче-
ските промени обаче значителна част от тях се връщат още през 1989 и 
1990 г. този конфликт повлиява и на останалите малцинства, по-специал-
но на арменците и евреите, които според някои мнения подкрепят българ-
ските турци19. през лятото на 1990 г. филмовият продуцент вагенщайн, 
по това време народен представител, е критикуван яростно от дясната 
преса и е обвинен в ‘антисемитизъм’ поради факта, че заклеймява анти-
турските кампании от 1984 и 1989 г.

Г-н Вагенщайн, със съжаление трябва да подчертаем, че от ня-
колко месеца насам вие систематично и с постоянство създавате 
атмосфера на неприязън към българските евреи – нещо абсолютно не-
приемливо и нетърпимо за дълбоко демократичния дух на нашия народ. 
Защото, ако някъде в България съществува антисемитизъм, то това 
по-скоро е характерно за вас. Ето защо ви призоваваме да престанете 
с нелепите си опити за манипулация, чрез които се превръщате в недос-
тоен син на своя народ – народ, с който българите винаги са живели в 
мир и разбирателство20.

през 1993  г. група българи и български евреи от калифорния от-
правят предложение към националния еврейски фонд (неф) в Израел за 
създаване на горски парк, който да възпоменава спасението на евреите от 
териториите на същинска България през 1943 г. те предлагат този парк 
да бъде посветен на цар Борис и съпругата му Йоана. много български 

19  Troebst, Stefan. “Demokratie als ethnisch geschlossene Veranstaltung“: Nationali-
stischer Integrationsdruck und politische Formierung der nationalen minderheiten in Bulgari-
en (1989 – april 1991). In: höpken, Wolfgang (ed). Revolution auf Raten – Bulgariens Weg 
zur Demokratie. münchen 1996, 117–172; idem. Nationalismus als Demokratisierungshemm-
nis in Bulgarien. Von der Verfas sungsdiskussion zur Präsidentschaftswahl (mai 1991 – Januar 
1992). In: Süd osteuropa 41 (1992), 188–227.

20  „зора“: открита молба. в: Зора (софия), год. 1, no. 10 от 10 август 1990, с. 1.
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евреи обаче, както и евреи от македония и тракия, живеещи в Израел, се 
противопоставят на това предложение. като институция, отговаряща за 
горите и националните паркове в Израел, неф решава да посвети т.нар. 
Българска гора не специално на българския цар, а на целия български на-
род. като компромис в парка е издигнат и паметник на Борис и Йоана „в 
знак на признателност за приноса им в спасяването на българските евреи 
в мрачните години на холокоста“. по това време в парка има и още два 
паметника – един в чест на българския народ, освещаващ имената на та-
кива личности като православния митрополит стефан и парламентариста 
димитър пешев, друг – „във вечна памет на 11 343 тракийски и македон-
ски евреи, които загиват в концентрационните лагери на нацистка гер-
мания през 1943 г.“21. когато на 21 октомври 1996 г. ‘Българската гора’ 
най-сетне е тържествено открита, всички въвлечени в този спор страни са 
достигнали до разумен компромис.

през 1999 г. обаче в Израел е публикувана книгата на михаел Бар-
зохар, български евреин. преведено от иврит, заглавието гласи „влако-
вете заминаха празни: героичното спасение на българските евреи“. ан-
глийската версия на книгата е озаглавена „отвъд хватката на хитлер: ге-
роичното спасение на българските евреи“22. в Израел книгата подклажда 
оживена обществена дискусия най-вече поради факта, че евреи от ма-
кедония и тракия подчертават, че влаковете от Балканите към треблин-
ка не заминават празни. книгата поражда множество отзиви и рецензии, 
писма до редакторите, дискусии по телевизията. по този повод дори се 
организира и среща на високопоставени експерти в яд вашем. в края на 
краищата, в началото на 2000 г. неф решава да излъчи специална коми-
сия, която да проучи проблема. след шест месеца на интензивна работа 
комисията препоръчва името на горския парк да се запази, т.е. да остане 
„Българската гора“, а на мястото на трите съществуващи паметника да 
се постави нов, посветен на паметта на еврейските жертви от тракия и 
македония, но и на онези българи, които са помогнали за спасението на 
евреите от основните територии на България. върху паметника не тряб-
ва да се изписват никакви имена, още по-малко на Борис III и Йоана. 
тези препоръки са приети с широк консенсус от еврейското общество, а 

21  Ofer, Dalia. „Tormented memories: The Individual and the Collective“. In: 
Israel Studies 9 (2004), no. 3, 137–156, here 139.

22  Bar-Zohar, michael. Beyond Hitler’s Grasp. The Heroic Rescue of Bulgaria’s Jews. 
Bel air, Ca, 1998.



504

И С Т о Р И я ,  м И Т о Л о Г И я ,  П о Л И Т И К А

мерките по осъществяването на предложените промени биват незабавно 
предприети23. 

паралелно с това дебатът достига и до България. представителите 
на различни политически сили реагират по радикално противоположен 
начин: бившият антикомунистически президент Желю Желев, ученият и 
заместник-председател на народното събрание Благовест сендов, както 
и посткомунистическият депутат и председател на Българския антифа-
шистки съюз велко вълканов приветстват премахването на паметника 
на цар Борис, докато депутатът от либерално-консервативния съюз на 
демократичните сили дянко марков е против. според него депортаци-
ята на македонските и тракийските евреи е престъпление, извършено от 
германските власти, за което България не може да носи никаква отговор-
ност: „депортацията на едно враждебно население не може да се разглеж-
да като престъпление“24. според еми Барух „дебатът в парламента е ярка 
илюстрация на тенденциозната селекция на спомените и на повторението 
на различни версии, продиктувани от промяната на режимите и целящи 
създаването на една легенда, която да има своя собствена адекватност“25. 
тази оценка се потвърждава и от резултатите от проучване на обществе-
ното мнение, цитирани от българската социоложка лиляна деянова:

Проучване сред ученици от средните училища, проведено в сре-
дата на 90-те години на XX в., установи, че мненията по въпроса ‘кой 
спаси българските евреи’ варират както следва: 25 % от учениците 
смятат, че заслугата за спасяването на българските евреи трябва да 
се припише на цялата ‘демократическа общественост’; почти същият 
брой ученици, 24 %, твърдят, че това е заслуга ‘преди всичко на цар 
Борис III’; едва 3 % отдават това на комунистите и 4 % на Църквата, 
докато 13 % смятат, че като се има предвид съдбата на евреите от 
новоприсъединените територии на България, не може да се говори за 
тяхното спасение от депортиране26.

въпреки това до края на 90-те години някакъв консенсус на парла-
ментарно и правителствено равнище все пак е постигнат. през ноември 

23  Ofer, Tormented memories, 140; Baruch, Nir (ed). Annihilation and Survival in the 
United Bulgaria 1943 and the Conclusion of Justice Beiski’s Commission. Jerusalem 2003.

24  Цитирано по: Dadowa, Julina, „Ocalenie bułgarskich Żydów. Pomiędzy mitem a 
rzeczywistością“. In: goszczyńska, Joanna, grażyna Szwat-gyłybow (red). Przemilczenie w 
relacjach międzykulturowych. Warszawa 2008, 213–228, here 217.

25  Barouh, The Convenient Clichés…, 44.
26  Deyanova, liliana. „Postcommunist Negationism“. In: Barouh, emmy (ed). 

History and Memory. Bulgaria: Facing the Holocaust. Sofia 2003, 128–142, here 137.
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1999  г. в парка близо до сградата на парламента е поставена паметна 
плоча със следния текст:

На 14 март 1943 г. протест на българската общественост, под-
крепен от членове на Парламента, принуждава българското правител-
ство да отложи депортирането на 8500 български евреи към фашист-
ките лагери на смъртта. Този протест, както и обратът във военните 
действия, спасяват от смърт 49 000 български евреи. За съжаление, 11 
363 евреи от Егейска Тракия и Вардарска Македония са изпратени в 
нацистките концентрационни лагери. Оцеляват само 12. Българският 
народ прекланя глава в памет на тези невинни жертви27.

текстът е одобрен от президента петър стоянов, председателя на 
парламента Йордан соколов и организацията на евреите в България 
‘Шалом’. като цяло по това време българският дебат за спасението на 
евреите започва да става по-диференциран. през 2000 г. двама българ-
ски историци от сефарадски произход, владимир пауновски и Йосиф 
Илиев, публикуват на английски език монография, чието заглавие прави 
ясно разграничение между ‘холокост’ и ‘спасение’ – Евреите в България 
между Холокоста и спасението28, а още през 1995 г. ‘Шалом’ публикува 
документален сборник, наречен ‘оцеляването’ вместо ‘спасението’29. ро-
деният в България френски постмодерен философ Цветан тодоров също 
интерпретира това историческо събитие като ‘оцеляване’. в книгата си 
Крехкостта на доброто: защо българските евреи оцеляват от Холо-
коста той използва същото понятие30.

през 2003 г. проблемът за съдбата на българските евреи отново при-
добива значимост и поражда множество противоречия. причина за това е 
цялостното архивно проучване, поръчано от конференцията за еврейски 
материални искове срещу германия, на жестоките условия на живот на ев-

27  Ofer, Tormented memories…, 148. виж също: „спомени от годините на холо-
коста – 1949–1943. пета част“. в: Media Times Review [Sofia] January 2005 (url http://
www.mediatimesreview.comZ/january 05/arditti.php).

28  Paunovski, Vladimir, Yosif Iliel. The Jews in Bulgaria between the Holocaust 
and the Rescue. Sofia 2000. вж.: Българска академия на науките. Институт по исто-
рия (ред). Обречени и спасени. България в антисемитската програма на Третия 
райх. Изследвания и документи. софия, 2007.

29  коен, давид (ред). Оцеляването. Сборник от документи 1940–1944 софия, 
1995. макар въведението към този том да е преведено на английски, „The Survival of the 
Bulgarian Jews During the Second World War“, 57–98, самите документи не са.

30  Todorov, Tzvetan. The Fragility of Goodness: Why Bulgaria’s Jews Survived the 
Holocaust. london 2001.
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реите в трудовите лагери из България31. по случай 60-ата годишнина от 
инициативата на пешев от 1943 г. министерският съвет обявява 10 март 
за официален празник, ‘ден на спасяването на българските евреи, жерт-
вите на холокоста и престъпленията срещу човечеството’. по този повод 
из цялата страна се организират множество възпоменателни събития32. на 
5 март обаче българският всекидневник Труд публикува реч, изнесена от 
анжел вагенщайн през есента на 2002 г. в Брюксел при представянето на 
България на фестивала на изкуствата европалия. там филмовият режисьор 
изразява три ключови съмнения по отношение на образа на ‘спасението’. 
на първо място, той смята, че евреите от основните български земи не са 
‘спасени’, а лишени от имущество, депортирани в провинцията и затворени 
в трудови лагери. второ, не части на сс или други германски подразделе-
ния арестуват евреите от вардарска македония и тракия, за да ги депорти-
рат в треблинка – това е дело на българската полиция, армия и железопът-
ните служители. трето, фактът, че евреите от основните български терито-
рии не са унищожени, е просто случайност, породена от преобръщането на 
военните действия в сталинград, а не резултат от протестите на различни 
българи33. наред с това вагенщайн апелира към българската политическа 
класа да отправи извинение към еврейската общност в България:

31  за резултатите от това проучване вж. hoppe, Jens. „Zwangsarbeit von Juden in 
Bulgarien während des Zweiten Weltkriegs. Die jüdischen arbeitsbataillone 1941-1944“. 
In: Südost-Forschungen 63/64 (2004/2005), 311–338. виж също idem. „Juden als Feinde 
Bulgariens? Zur Politik gegenüber den bulgarischen Juden in der Zwischenkriegszeit“. In: 
Dahlmann, Dittmar, anke hilbrenner (eds). Zwischen großen Erwartungen und bösem 
Erwachen. Juden, Politik und Antisemitismus in Ost- und Südosteuropa 1918-1945. Pa-
derborn etc. 2007, 217–252, и luleva, ana. „Die Zwangsarbeit in Bulgarien 1941–1944. 
auf den Spuren der erinnerungen“. в: Plato, alexander von, almut leh und Christoph 
Thonfeld (eds). Hitlers Sklaven. Lebensgeschichtliche Analysen zur Zwangsarbeit im in-
ternationalen Vergleich. Wien, Köln, Weimar 2008, 171–183.

32  деянова, лиляна. „спасяването. 60 години по-късно. медийните образи на 
едно тържество“. в: Тримесечен информационен бюлетин за антисемитизма в Бълга-
рия 2003, no. 2, 18–32. вж. също: деянова, към конструирането на евреина като враг: 
медийни стратегии на изобразяване на евреина като друг и „образи на врага“ през 2003-а 
година в България. в: криспин, алфред (ред). Антисемитизмът в България днес. со-
фия, 2005.

33  вагенщайн, анжел. „спаси ли България всичките си евреи? колективната 
памет и ‘българският случай’“. в: Труд от 5 март 2003 (препечатано в: mediapool.bg 
url http://www.mediapool.bg/site/bulgaria/2003/03/06/13_060303bg.shtml на 6 март 
2003  г.). вж. също английския превод: Wagenstein, angel. „Collective memory: The 
Bulgarian Case“. In: Barouh, emmy (ed). History and Memory. Bulgaria: Facing the 
Holocaust. Sofia 2003, 71–81. 
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Но и досега нито едно правителство през изтеклите 60 години, 
от нито една политическа окраска, с нито един пряк, косвен или симво-
личен акт не се извини на българските евреи за преживените унижения 
и страдания, за загубените години, за погубените в изгнание близки, за 
жълтите звезди, за дните и нощите на тревожно очакване. Всичко 
бе набързо прехвърлено в моралното конто на нацистка Германия и 
случаят счетен за ликвидиран. Нямаше извинение, нито опит за какви-
то и да било компенсации за разграбените имущества и за безплатния 
робски труд по лагерите – каквито получиха всички пострадали евреи 
в цивилизована антифашистка Европа34.

вагенщайн се оплаква и от враждебната реакция, на която самият той 
се натъква:

И до днес всеки опит да се изрече цялата сложна истина, с всич-
ките ѝ добри, но и не толкова добри страни, среща чудовищни обвине-
ния в национално предателство, публично оплюване от телевизионни-
те екрани и страниците на някои вестници, яростни обвинения в липса 
на признателност, от които се носи тънкият мирис на неофашизъм и 
антисемитизъм35.

въпреки всичко вагенщайн не поставя под съмнение мита за ‘стра-
ната без антисемитизъм’. напротив, той дори подчертава позитивната 
роля, която висшият православен клир изиграва по време на втората све-
товна война. все пак речта му предизвиква бурни реакции в българските 
медии и той отново бива очернен36. през следващите години дебатът за 
‘спасението’ или ‘унищожението’ продължава на национално и междуна-
родно равнище.

на 29 април 2004 г. в Берлин оссе организира конференция, посве-
тена на антисемитизма. на нея българският външен министър и председа-
тел на оссе по това време соломон паси – от сефарадски произход – по-
дарява на германския си колега, външния министър Йошка фишер, жъл-

34  вагенщайн, „спаси ли…“, цитирано по: mediapool.bg url. http://www.
mediapool.bg/site/bulgaria/2003/03/06/13_060303bg.shtml – бел. ред.

35  пак там.
36  Dadowa, Ocalenie bułgarskich Żydów, 222. през 2005 г. вагенщайн отново ста-

ва мишена на българските националисти и антисемити. вж. martens, michael. „Keine 
Sternstunde Bulgariens. 50 000 Juden haben die Shoah überlebt – aber nur die eigenen 
landsleute“. In: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung no. 17, 1 may 2005, 11; idem. 
„romantische lüge oder heldentat? Bulgarien debattiert über seine rolle während des 
holocaust“. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, no. 98, 28 april 2005, 7.
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тата звезда, която дядото на соломон паси е трябвало да носи във военна 
България. думите му гласят:

Дядо ми казваше, че ще дойде време, когато отново ще бъдем 
съюз ници с германците… Тогава ще им върнем жълтите звезди. Днес 
съм щастлив, че мога да изпълня завета на дядо си и да върна звездата, 
която той е носил37.

от историческа гледна точка този трогателен жест е, разбира се, без-
смислен. през втората световна война, както между другото и през пър-
вата, България и германия са съюзници. това продължава да е истина 
и по време на студената война, когато комунистическа България и гдр 
са членки на варшавския договор. самата жълта звезда, която дядото на 
паси е носил, е българска, а не германска. година по-късно, на 27 април 
2005 г., фишер пристига в софия и заедно с паси открива изложбата „аз 
помня: фотографии на еврейски семейства от България“. говорейки за 
холокоста, фишер се обръща към образа на ‘спасението’:

Смелите българи, които приемат и защитават своите еврейски 
сънародници, заслужават нашето най-дълбоко уважение, възхищение 
и благодарност. (…) Тяхната морална смелост и чувство за отговор-
ност и до ден днешен ни вменяват един неизменен дълг. Те ни задължа-
ват днес още по-решително да се противопоставяме на ксенофобията, 
расизма и антисемитизма38.

отново леко изкривяване на историята: само малка част от евреите 
в България са защитени и приютени от българи, по-голямата част загуб-
ват имуществото си, изгонени са от по-големите градове, а мъжкото на-
селение е задържано в трудови лагери. фишер не споменава и съдбата 
на евреите от анексираната вардарска македония и окупираната егейска 
тракия. въпреки всичко по време на визитата на фишер в софия образът 
на ‘спасението’ вече е започнал да се разпада.

постепенно започва да се разгръща една по-умерена линия на аргу-
ментация, която в голяма степен следва интерпретацията на събитията, 

37  Ischinger, Wolfgang. „letter to the editor“. In: Washington Post, 24 July 2004 (по 
повод статията: Krauthammer, Charles. „Travesty at The hague“. In: Washington Post, 16 
July 2004).

38  gruber, ruth ellen. „german, Bulgarian officals join to open show about Bulgarian 
Jews“. In: Global News Service of the Jewish People, 3 may 2005 (url http://www.centropa.
org/medien/08021413202661.pdf).
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дадена върху паметната плоча от 1999 г. пред сградата на парламента – 
тази интерпретация приема както депортирането на евреите от анексира-
ната от България вардарска македония и окупираната егейска тракия 
към лагерите на смъртта, така и ‘оцеляването’ на евреите от същинските 
български територии. тази нова интерпретационна линия се превръща в 
официална политика на българската държава – по време на посещението 
си в Израел през март 2008 г. посткомунистическият президент на Бълга-
рия георги първанов, самият той историк, специализирал по въпросите 
на македония, заявява:

Когато изразяваме законна гордост от това, което сме направи-
ли, за да спасим българските евреи, не трябва също така да забравяме, 
че по това време в България управлява един антисемитски режим. Не 
можем да омаловажим отговорността си към съдбата на онези пове-
че от 11 000 евреи, депортирани от Тракия и Македония към лагерите 
на смъртта39.

от една страна, този обрат в официалната българска схема по от-
ношение на ‘спасението’ е в доста по-голяма степен резултат от поли-
тически и морален натиск отвън  – от македонската еврейска диаспора, 
от израелското общество, както и индиректно от сащ и ес, отколкото 
ефект от протеста на български общественици като вагенщайн. от друга 
страна, политическата класа и по-специално тези, които са въвлечени в 
политиките на история, т.е. политици, журналисти, клир, писатели и дори 
историци, разбират, че поддържаният от комунистическа България топос 
за ‘спасяването на българските евреи’ не може още дълго да бъде поддър-
жан. всичко това е резултат от един болезнен процес на осъзнаване. съ-
ответно през 2009 г. състоянието на нещата съвсем не е еднозначно: по-
литически коректният стил на говорене, на международно равнище поне, 
следва формулата на първанов от 2008 г. не по този начин обаче стоят 
нещата вътре в страната. на 26 ноември 2008 г. министърът на външните 
работи открива изложба, озаглавена „силата на гражданското общество: 
съдбата на евреите от България“. тази изложба приписва оцеляването 
на българските евреи на българското гражданско общество, докато отго-
ворността за масовото убийство на евреите от окупираните македония и 
тракия се хвърля върху третия райх40. тази амбивалентност може да се 

39  melman, Yossi. „Bulgaria accepts blame for deaths of 11,000 Jews in Shoah“. In: 
Haaretz, 18 april 2008 (url http://www.haaretz.com/hasen/spages/969358.html). 

40  Изложбата е публикувана на уебстраницата на министерството. url http://sic.
mfa.bg/?act=galleries&rec=1240.



510

И С Т о Р И я ,  м И Т о Л о Г И я ,  П о Л И Т И К А

види дори и в политиката на ‘Шалом’: на 9 март ‘Шалом’ отпразнува своя 
ден на спасението, последван на 10 март от пътуване на делегация на тази 
организация до скопие, за да „почетем паметта на нашите 11 343 братя и 
сестри, загинали в лагерите на смъртта“41. 

най-накрая нека да направим кратък преглед на разминаванията 
между официалните политики на историята, от една страна, и комуни-
кативната памет, от друга. тук, изглежда, има два момента, които са от 
огромно значение:

(1) по време на комунизма културата на памет в България, както 
и в други страни, е силно доминирана от историческата политика на пар-
тията и държавата, като партия и държава се припокриват в едно и заедно 
обгръщат големия разказ за нацията, като го натоварват силно идеологи-
чески. Индивидуалните, частните и семейните спомени са силно изтлас-
кани от обхвата на публичното. по времето на Живков представата за 
‘спасяването на българските евреи’ е продукт на партийната историческа 
политика. този продукт има много малка подкрепа от страна на граждан-
ската памет, но и мълчалива съпротива в културната сфера – например 
филма „звезди“ на вагенщайн от 1959 г. 

(2) през преходния период ‘ленинисткият’ компонент от официална-
та политика на историята изчезва, но националният, разбира се, остава. 
новото обаче сега е, че това поле от големия национален наратив не е 
приоритет единствено на държавните дейци и те вече трябва да се из-
правят пред конкуренция от страна на гражданската и международната 
сфера. а тази конкуренция може неконтролируемо да ескалира. що се 
отнася до проблема за ‘спасяването на българските евреи’, виждаме, че 
предишната политика на държавата се продължава и от двата основни 
политически играчи (защото политическото вече не е приоритет на една-
единствена партия). наблюдаваме също така и едно гражданско усилване 
на дебата – не толкова от обществеността вътре в България, колкото от 
диаспората в сащ и Израел. Интересно е да се отбележи, че тази ди-
аспора е както от южнославянски, така и от сефарадски произход. друг 
важен факт, който може да се наблюдава – и това е едно ново развитие на 
темата – е, че в гражданската сфера се вижда прегрупиране на спомените 
на етническите българи и българските евреи, от една страна, и на евреите 
от същинските територии на България и от македония и тракия, от друга.

41  Уводна статия. в: Еврейски вести. Издание на организацията на евреите в 
България „Шалом“, том 60, no. 6 (1598) от 27 март 2009/2 нисан 5769, 1, както и майер, 
нели. варна: спасените празнуват.
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тези нови развития са впечатляващи и могат най-добре да бъдат опи-
сани като множественост от гледни точки. днес съдбата на българските 
евреи от втората световна война не се разглежда през взаимно изключ-
ващи се модели – ‘спасение, депортиране или холокост’. по-скоро става 
въпрос за комбинация от трите перспективи – ‘спасение, депортиране и 
холокост’. така топосът за ‘спасението’ на българските евреи по време 
на втората световна война и до днес си остава сложен, объркан, екстре-
мен и пораждащ много сблъсъци, пример за това как в европа „комуни-
зъм“, „холокост“ и „демокрация“ си остават живи, взаимообвързани и 
влияещи си теми. в България разплитането на този сложен сюжет – поне 
що се отнася до публичен дискурс, политически дебати и исторически 
изследвания – едва започва. 

Превод от английски Надежда Гълъбова
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Потенциалът за митотворчество 
около съветските специални лагери 
(1945–1950) в Германия в годините 
на Студената война и след нея

луЦ нийтХамер 

I. Разделеното наследство 

от 1945 до 1950  г. министерството на вътрешните работи на ссср 
(нквд) и по-късно щабът на гУлаг контролира първоначално единаде-
сет от т.нар. специални лагери в съветската окупационна зона в германия, 
ато след 1947 г. те са консолидирани в три големи лагера, първите два 
от които са продължение на бившите нацистки концентрационни лагери 
край ваймар (Бухенвалд) и край Берлин (захсенхаузен) съответно, а тре-
тият в един голям и стар затворнически комплекс в Бауцен в югоизточна 
саксония, който ще просъществува през цялата история на гдр като най-
зловещия политически затвор. обитателите на тези лагери по официал-
ни статистики наброяват най-малко 157 837 души, като сред тях 122 671 
души са германци и почти 35 000 са съветски граждани. според по-реа-
листична оценка обаче общият брой е около 189 000 души1. от цитира-
ните по-горе германски затворници грубо около 43 000 души не оцеляват 
в лагерите, което представлява повече от една трета – процент, съответ-
стващ на жертвите, загинали в нацистките концентрационни лагери вътре 
в райха (т.е. изключвайки лагерите на смъртта като аушвиц). 

1  ако изрично не е посочено друго, информацията в тази статия може да бъде намере-
на доста по-подробно в много от статиите на наръчника: alexander von Plato (ed.): Studien und 
Berichte, т. 1 от поредицата „Sowjetische Speziallager in Deutschland 1945–1950“, ed. Sergej 
mironenko, lutz Niethammer, alexander von Plato et al., Berlin 1998. 
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легендарната история на тези съветски специални лагери е най-край-
ният пример за разделената памет2 на германия по време на студената 
война. 

официални слухове за лагерите на мълчанието в ГДР

съществуването на съветски лагери в окупирана германия не е тай-
на, тъй като всички окупационни сили след 1945 г. налагат политика на 
незабавен автоматичен арест срещу нацистките чиновници, заподозре-
ните във военни престъпления и заплашващите сигурността личности. 
съветските части следват този консенсус на победителите за денацифика-
ция, тълкувайки неговата същност по доста сталинистки маниер3. за раз-
лика от своите западни партньори4, съветските власти не преразглеждат 
тези автоматични арести на едро преди 1948 г., когато повечето от арес-
туваните в западната зона вече са освободени, докато по същото време съ-
ветските военни трибунали (свт) осъждат все повече млади германци, 
надигащи се на бунт срещу съветската окупация, налагайки им присъди от 

2  терминът е въведен от Jeffrey herf: Divided Memory. The Nazi Past in the Two 
Germanys, Cambridge mass. 1997; за ролята на съветските специални лагери в тази разде-
лена памет виж Petra haustein, annette Kaminsky, Volkhard Knigge, Bodo ritscher (ed.): 
Instumentali sierung, Verdraengung, Aufarbeitung. Die sowjetischen Speziallager in der gesell-
schaftlichen Wahrnehmung 1945 bis heute, goettingen 2006. 

3  докато в западните зони постановките за денацификация и автоматичен арест 
поставят в центъра офицерите, а и обикновените войници на сс като основни криминални 
субек ти, подлежащи на арестуване (именно те остават най-дълго в съответните лагери в за-
падните зони), нквд като представител на съветските тайни служби, но също и като офицер-
ския състав на министерството на вътрешните работи разглежда частите на сс като тайни 
служби, полиция, служби за сигурност, а елитните части на сс – като своя нацистки еквива-
лент, и оттук те са задържани като военнопленници, а не като политически или криминални 
престъпници. в допълнение съветското командване включва в списъците на подлежащите на 
автоматични арести групи, които следват западната концепция за политическата йерархия на 
властта в нацистката партия и държава, но същевременно следват и едни гъвкави клаузи сре-
щу политически престъпници, така както са дефинирани от сталин в новия наказателен ко-
декс на ссср („шпиони, диверсанти и терористи“ и автори на „антисъветска пропаганда“) – в 
противоречие на всички установени критерии на правовия ред, позволявайки по този начин 
всякакви арести почти срещу когото и да било. 

4  renate Knigge-Tesche / Peter reif-Spirek / Bodo ritscher (hg.): Internierungspraxis in 
Ost- und Westdeutschland nach 1945, erfurt 1993; lutz Niethammer: alliierte Internierungslager 
in Deutschland nach 1945. Vergleich und offene Fragen, (1995, repr. in: ibid.: Deutschland danach. 
Postfaschistische gesellschaft und nationales gedächtnis, ed. by ulrich herbert / Dirk van laak et 
al., Bonn 1999, p. 265–292.
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10 до 25 години в трудови лагери и затваряйки ги в същите тези специални 
лагери. затворниците в съветските лагери не са имали правото да пишат 
на своите семейства, така че повечето от тях нямат никаква идея дали 
техните съпрузи или синове са все още живи и къде се намират, а когато 
повечето от оцелелите са освободени през 1948 г. или даже в началото на 
1950 г., тези затворници са накарани да подпишат декларации, че няма да 
говорят нищо за преживяното, ако не искат свободата им да бъде застра-
шена отново. повечето от тях са си научили урока, че правовият ред е из-
чезнал, и са принудени да се подчинят на подобни обети за мълчание. те 
пазят тайната си вътре в семействата и дори – от семействата си, докато 
други се опитват да избягат на запад колкото е възможно по-бързо. 

официалното оправдание за лагерите, разпространено по повод на 
тяхното затваряне през януари 1950  г., е, че изпратените там са били 
опасни елементи, „заради тяхното нацистко минало, опасно за изграж-
дането на демократичния ред в германия и съответно е следвало те да 
бъдат държани затворени според директивите на контролния съвет на 
съюзниците“5. по време на 40-годишното съществуване на гдр няма 
публикации или изследвания за специалните лагери, въпреки че офици-
алната, но неформална легенда остава непроменена – че затворниците в 
лагерите са били опасни нацисти, които са били третирани по цивилизо-
ван начин. нищо не се споменава за изключително високия процент на 
смъртност сред лагеристите. не е представено нито едно доказателство за 
индивидуалната вина на някои от арестуваните. никъде няма и ред, че би-
вшите нацистки концентрационни лагери са били използвани за осъщест-
вяване на тези масови арести. И накрая, преди Бухенвалд и захсенхаузен 
да бъдат превърнати в антифашистки мемориали в средата на 50-те годи-
ни, повечето от техните бараки са напълно разрушени, за да не остане и 
следа от това, че междувременно са били използвани от нкдв, а около 
лагерите са засадени горички, които да прикрият масовите гробове. 

 Свидетелства за съветските концентрационни лагери  
в ранната история на ФРГ

много от тези, които успяват да избягат на запад, свидетелстват за 
своите преживявания в лагерите и техните разкази са публикувани от орга-

5  според ежедневника на гесп (германската единна социалистическа партия) Neues 
Deutschland, 17.1.1950.
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низации като „лигата срещу нечовечността“, „комитетът за разследвания 
на либералните юристи“ или „Източното бюро“ на западната германска со-
циалдемократическа партия. начинът обаче, по който тези свидетелства се 
използват, не обслужва каузата на даващите показания. документирането 
на преживяното от тях се използва и публикува дотолкова, доколкото то 
илюстрира модерната тогава западна теория за тоталитаризма, тъй като 
няма по-добро обвинение срещу комунистическите „народни демокрации“ 
в онези дни на студената война от това, че те са продължение на нацист-
ките концентрационни лагери. разбира се, официалната обосновка на тези 
лагери трябва да бъде заглушена, тъй като американците интернират дори 
повече и по-отговорни нацисти в собствената си окупационна зона. така 
че разказите са премълчавани, що се отнася до причините за арестите, но 
са твърде гръмогласни, когато става въпрос за злодеянията на „боядиса-
ните в червено нацисти“6 и особено за абсолютно произволния характер 
на арестите. почти във всяко такова показание ще се намери поне един 
абзац за някого, който бил арестуван от нквд на улицата без каквато и 
да е причина, освен недостатъчния брой арестанти в контингента на съот-
ветния съветски офицер. не съществуват обаче показания на свидетели, 
които сами са станали жертва на подобен произволен арест, или дори на 
хора, които са се оказали свидетели на такива арести7. 

митът обаче за хора, които са арестувани без никакви причини и са 
станали жертва на водената класова война, процъфтява и се превръща в 
доказателство за Unrechtsstaat – термин, който е трудно да бъде преведен, 
буквално означава държава без закон и справедливост, но същевременно 
намеква за престъпна държава. твърдя, че свидетелите, които дават тези 
желани описания на източните лагери през студената война, са най-малко-
то не съвсем благонадеждни свидетели, тъй като онова, което интересува 
разпитващите, са техните обвинения, но не и те самите като личности. те 
не са превръщат в герои на запад, тъй като при по-подробното им проуч-
ване ще се окаже, че повечето от тях са били функционери (обикновено 
дребни) на националсоциалистическата партия, а на запад вече има дос-
татъчно от тях (и обикновено по-известни и по-отговорни в по-голямата 
си част), които са интегрирани по един мълчалив начин, или пък други са 
някакви социалисти-левичари, бунтуващи се срещу комунистите-левича-

6  харизматичният председател на следвоенните социалдемократи във фрг, курт Шу-
махер, нарича комунистите „rotlackierte Nazis“ (боядисани в червено нацисти) и така популя-
ризира социалдемократическата версия на теорията за тоталитаризма. 

7  eva Ochs: „Heute kann ich das ja sagen“. Lagererfahrungen von Insassen sowjetischer 
Speziallager in der SBZ/DDR, Köln/Weimar/Wien 2006.
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ри, които налагат контрола си на изток, а това, разбира се, не е желано в 
момент, когато аденауер успешно води кампанията си през 1957  г. под 
мотото „всички пътища на социализма водят към москва“. ето защо не е 
изненада, че в периода на разведряването през 70-те години, който съвпада 
с широкото признаване в западногерманското общество на престъплени-
ята на нацистите срещу човечеството, споменът за съветските специални 
лагери просто избледнява и свидетелите, идващи от изтока, вече трудно 
намират публика на запад8. 

Завръщането на мита през 1990 г. 

веднага щом гдр се разпада и германия е обединена отново, битката 
около мита за съветските специални лагери се завръща по-ожесточено от 
всякога. оцелелите в лагерите на изток получават възможност да говорят 
за пръв път и се наслаждават на свободата си, докато техните другари, 
които са емигрирали на запад, виждат най-накрая шанса си да се превър-
нат в онези герои, които западът е отказал, и тези техни шансове са много 
по-благоприятни, защото вече, след като са изминали повече от четири 
десетилетия, преживелите лагерници не са били нищо повече от войн-
стващи членове на „хитлерюнгенд“ и никой не иска да им търси отговор-
ност за злодеянията на третия райх. същевременно много от бившите 
социалисти, които са се бунтували срещу сталинизма и са били пращани 
в гУлаг от съветските военни трибунали в разгара на студената война, 
са отдавна мъртви, а малкото останали живи не са толкова глупави, че да 
мислят, че 1990 г. е подходящият момент човек да стане герой-социалист. 
следователно старата политика е вече в миналото и политиката на при-
знанието получава нов старт.

Историческият фон на новия дискурс обаче е различен, тъй като на 
сцената вече излиза съревнованието за публично признание и компенса-
ции между жертвите на двете германски диктатури. всички новодошли на 
сцената трябва да отчитат няколко факта: че евреите, посредством дис-

8  на този фон съществува една забележителна публикация на бивш политически за-
творник от гдр, сега известен журналист в кьолн, която се превръща в наръчник, обобщаващ 
познанията на запад за безправието в Източна германия: Karl Wilhelm Fricke: Politik und Justiz 
in der DDr. Zur Geschichte der politischen Verfolgung 1945–1968. Bericht und Dokumentation, 
Cologne 1971, 2nd ed. 1990. за западногерманските представи за съветските лагери преди развед-
ряването вж. статиите (с пълни библиографски препратки) на Wolfram von Scheliha, Wolfgang 
Buschfort и Karl Wilhelm Fricke in Petra haustein et al. (ed.), op. cit., p. 10 ss., 30 ss., 44 ss. 
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курса на антисематизма и поради изключително жестоката им съдба като 
жертви на геноцид, при ужасяващия относителен дял на хората, убити от 
нацистите и наложилата се концепция за Wiedergut machung (реституция и 
парични компенсации за жертвите на холокоста), са поставили висок стан-
дарт за обществения интерес и признание. Броят на жертвите на сталини-
зма в самия съветски съюз, а твърде често също и жестокостта на тяхната 
съдба, също биха имали основания да претендират за подобно сравнение, 
но не и тези, които претендират, че са жертви на четирите десетилетия 
държавен социализъм в гдр. преди издигането на Берлинската стена през 
1961 г. е било относително лесно да се избяга от Източна германия и въ-
преки че през последващия период стената прекъсва комуникацията меж-
ду германците на изток и на запад, през 70-те и 80-те години Бон финан-
сира откупуването на политически затворници от гдр в такива размери, 
че се появява дебат дали това е хуманитарна трансгранична политика, или 
пък е покана към един банкрутирал и циничен режим да арестува повече 
и повече от своите граждани. докато броят на жертвите, убити покрай 
стената и в гдр, е достатъчно отвращаващ по всички стандарти на чо-
вешка солидарност, то той е почти незабележим в сравнение с масовите 
убийства на режимите на хитлер и сталин в средата на XX в. дискурсът 
за двойствения опит на диктатурата и за комунизма в Централна европа 
не се нуждае само от разкази за провалени биографии, незаконни ограни-
чения върху начина на живот и следенето от „големия брат“, а от броя на 
труповете, който да бъде отчетен сериозно и който постсталинският кому-
низъм не предоставя въпреки цялата арогантност на диктаторската власт и 
рафинираните практики на тайната полиция. в германия човек би трябва-
ло да се върне обратно в годините до съветските специални лагери, за да 
бъде взет насериозно в съревнованието за обществено признание относно 
преживяното от жертвите и техния брой. това обаче е твърде съмнително, 
тъй като спецлагерите никога не са били под властта на гдр или която и 
да е друга служба на германските комунисти и до голяма степен те принад-
лежат към един друг контекст – на войната и на съюзническата политика 
за денацификация, въпреки нейния странен съветски прочит.    

Предизвикателството на местата на паметта на изток

когато след много трансгранични приключения в края на студената 
война аз се преместих през 1993 г. на изток и започнах работа, наред с 
много други неща, като един от кураторите на мемориала в Бухенвалд, 



518

И С Т о Р И я ,  м И Т о Л о Г И я ,  П о Л И Т И К А

всички тези проблеми на противоречивостта и цинизма на антифашизма в 
гдр плениха моята душа. Имаше една комисия от историци, обсъждащи 
възстановяването на мемориалния музей в Бухенвалд, към която аз не 
принадлежах, и тя беше решила – днес дори в демократичните държави 
има политически процедури за вземане на решения по исторически въпро-
си, – че съветските лагери трябва да бъдат представени в новия музей, като 
обаче те ще играят вторична роля спрямо основното послание на експо-
зицията, фокусиращо върху нацисткия концентрационен лагер9. въпреки 
че подобно политическо решение по исторически въпрос видимо е удар в 
лицето на съвременните историци и техните възможности за исторически 
синтез, то се оказа мъдро решение поне на първо време, когато комуни-
кативната памет на жертвите на лагерите и други техни съвременници е 
все още много активна и те не са подготвени да интегрират преживяното в 
един общ голям разказ за престъпленията срещу човечеството през XX в. 

в Бухенвалд, бившия мемориал с главна буква на комунистическия 
антифашизъм в германия, предизвикателствата към комунизма са поне 
две. първо, Бухенвалд е бил единственият нацистки концентрационен 
лагер, в който затворниците  – германски комунисти, са успели да взе-
мат почти изцяло в свои ръце „вътрешната администрация“ на лагера, 
т.е. установената система на привилегированите „Funktionshäftlinge“ или 
отговорници – капо, които администрирали под общото ръководство на 
сс всекидневната дейност в лагера и работните отряди. Чрез този силно 
противоречив успех те се оказали в състояние – в годините на сключе-
ния между хитлер и сталин пакт и, след това, в периода от 1942 г. до 
освобождаването на лагерите, когато Бухенвалд се превръща в огромна 
корпорация, отдаваща труда на хиляди лагерници чужденци като роби в 
предприятията на военната индустрия и създавайки така система от около 
150 по-малки лагера в централната и северозападна част на райха – да 
осигурят, като противовес на внезапния и непредсказуем терор на сс, 
известен ред вътре в лагера и така да се превърнат в групата, която оце-

9  препоръките на Историческата комисия към министерството на науката и изку-
ството на провинция тюрингия за новата ориентация на Бухенвалдския мемориал са докумен-
тирани в Zur Neuorientierung der gedenkstätte Buchenwald. Die empfehlungen der vom minister 
für Wissenschaft und Kunst des landes Thüringen berufenen historikerkommission, Weimar Bu-
chenwald 1992. аз разказах за моя опит в рамките на тази нова ориентация и за срещите ми с 
оцелели и от нацистките, и от съветските лагери като ръководител на няколко изследовател-
ски, архивни проекта за двата лагера в: Buchenwald: KZ and NKWD-lager – Der Zeithistoriker 
im Konflikt mit Zeitzeugen, in: Werner Bergmann et al. (ed.): Zeithistoriker auf der oeffentlichen 
Buehne (FS Wolfgang Benz) in: Zeitschrift für geschichts wissenschaft 54 (2006) 12, p. 1039–1053. 
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лява най-ефективно и в най-голям размер сред мултиетническия състав 
на йерархизираното лагерно общество. тяхната власт обаче зависи от 
сс, така че на тях им се налага да правят компромиси, които ще бъдат 
с фатален край за други лагерници, напр. отделяйки хора, които ще ста-
нат жертви на фатални медицински или трудови експерименти от сс, 
като оцеляването на тяхната група от непосредствена опасност става за 
сметка на всички останали групи. този проблем се появи в спомените на 
оцелелите при разговори в група, но там пролича и още нещо: същото е 
било проблем на вътрешно съперничество и в комунистическите партии 
по времето на късния сталинизъм, което е добре документирано във вече 
разкритите партийни архиви, показващи как героите комунисти, оцелели 
в Бухенвалд, стават жертва на вътрешна чистка в собствената им пар-
тия10. тази чистка в крайна сметка отнема всички високи властови по-
зиции в Източна германия от бившите „капо“ от Бухенвалд в периода 
1949–1955 г., като тримата най-известни бивши капо имат твърде различ-
на съдба във финалната фаза на сталинизма: двама са осъдени от съвет-
ския военен трибунал като колаборационисти и са изпратени в гУлаг, 
където най-известният от тях умира след две години каторга във воркута, 
докато третият, вероятно междувременно вербуван от кгБ, става замест-
ник-министър на вътрешните работи на гдр, отговарящ за милицията и, 
по-късно, за строежа на Берлинската стена11. след смъртта на сталин 
повечето от бухенвалдските капо са рехабилитирани, без обаче да въз-
становят влиятелните си постове сред властовия елит на гдр. но на тях 
им е дадена задачата всеотдайно да разказват на младите поколения своя 
наратив за съпротивата и дори за победата на германските комунисти над 

10  lutz Niethammer with Karin hartewig, harry Stein and leonie Wannenmacher (ed.): 
Der ‚gesaeuberte’ Antifaschismus. Die SED und die roten Kapos von Buchenwald, Berlin 1964. Ис-
тинската дискусия на проблема за различните „капо“ в концентрационните лагери е спестена 
на публиката в Източна германия, но в една по-умерена версия е широко популяризирана чрез 
публикацията на един от най-ранните и най-разпространени разкази на запад за концентра-
ционните лагери, написан от бивш затворник в Бухенвалд – консервативния икономист и ка-
толик от австрия, ойген когон. eugen Kogon: Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzen-
trationslager, muenchen 1946 (engl. The Theory and Practise of Hell: The German Concentration 
Camps and the System behind them, New York 1950).

11  те са ернст Бусе, капо на лагерната болница (член на райхстага като комунист 
преди 1933  г. и заместник министър-председател на тюрингия след 1945  г.), ерих решке, 
lagerältester (лагерен старейшина) и вили зайферт, капо на т.нар. arbeitsstatistik, която адми-
нистрира под контрола на сс работата и поставените задачи на лагерниците. 
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нацисткия терор в Бухенвалд12, една история, на която нито техните пар-
тийни босове, нито руснаците искат да повярват. 

второто предизвикателство пред антифашистката митология е съ-
ществуването и пълното премълчаване на съветския специален лагер на 
същото място и със същите пропорции на смъртност (грубо една трета 
от затворниците) в периода 1945–1950  г. на фона на деконструкцията 
на мита за червените капо в Бухенвалд ще се окаже, че реконструкция-
та и оформянето на реалистичен възглед за съветския специален лагер, 
всичките следи от който са толкова ефективно заличени в гдр, е много 
по-сложна и трудоемка задача. 

II. Транснационално изследователско сътрудничество 

след рухването на гдр се оказа, че изследването на въпроса за съветските 
специални лагери след втората световна война може да започне. александър 
фон плато, опитен историк в областта на устната история, осъществил 
заедно с доротее вийрлинг и мен 150 интервюта за живота на граждани 
на гдр през 1987 г.13, започва с интервюирането на оцелелите лагеристи. 
Изследването на архивите бе доста по-сложно, тъй като бързо щеше да се 

12  този наратив се появява най-напред в ранните доклади на различните капо и техните 
свръзки в рамките на т.нар. международен лагерен комитет, които започват да създават още в 
първите дни след освобождаването една добре редактирана версия на колективната памет. тази 
версия е предадена на американците и публикувана от David a. hackett (ed.): The Buchenwald 
Report, Boulder 1995 (in german 1996); същите документи формират по-късно (в една друга 
подборка) основата на по-голямата част от най-авторитетната публикация за националния ме-
мориал в Бухенвалд в гдр, редактирана от бившия ръководител на лагерната комунистическа 
група, станал след освобождаването шеф на кабинета на комунистическия президент на гдр, 
вилхем пик. впоследствие той ще бъде репресиран и от политиката и преместен в академич-
ните среди, за да бъде по-късно отново реабилитиран и да стане заместник-председател на 
международния Бухенвалдски комитет в годините на студената война и (неофициален) шеф 
на мемориала и на съвременните историци в гдр. Walter Bartel (ed.): Buchenwald – mahnung 
und Verpflichtung. Dokumente und Berichte, Berlin (DDr) 1960. (several imprints and versions). 
съществува и един белетристичен сборник към тази колективна памет на комунистите-капо, 
написан от един бивш комунист-лагерник и публикуван около откриването на Бухенвалдския 
мемориал. това е най-широко разпространената книга във и около гдр, последвана от много 
известен филм по същия сюжет. Bruno apitz: Nackt unter Woelfen, (first) halle 1958. 

13  вж. lutz Niethammer, alexander von Plato, Dorothee Wierling: Die volkseigene Er-
fahrung. Eine Archaeologie des Lebens in der Industrieprovinz der DDR. 30 biographische 
Eroeffnungen, Berlin 1991. 
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окаже, че германските комунисти въобще не са смеели да се месят на москва 
по отношение на тези лагери, поради което източногерманските архиви, 
които вече са отворени, предлагат твърде малко по отношение историята на 
тези лагери. по времето на гласността и перестройката ние започнахме да 
си сътрудничим с руската антисталинистка неправителствена организация 
„мемориал“ по отношение на бившите съветски Ostarbeiter, депортирани, 
за да работят във военната икономика на третия райх. нашите нови при-
ятели там, около арсений рогински и Ирина Шербакова, се интересуваха 
главно от историята на гУлаг и те ни помогнаха да изградим една пио-
нерна по своя характер руско-германска изследователска инициатива в съ-
трудничество с шефа на гарф – държавния архив на руската федерация, 
сергей мироненко, с цел събирането, редактирането и издаването на доку-
ментацията за специалните лагери в германия. с изследователски грантове 
от фондация „фолксваген“ и субсидии от две от новите източни провинции 
на федералната република и в сътрудничество с мемориалите в Бухенвалд 
и захсенхаузен ние изградихме голям международен проект, базиран в два 
германски университета и гарф в москва, който в определени моменти на-
емаше до около дузина изследователи на временен договор. проектът пуб-
ликува през 1998 г. нещо като голяма енциклопедия на всички аспекти на 
специалните лагери, последвана следващата година от сборник с основните 
съветски документи за политиката и администрирането на лагерите в нем-
ски превод, като трети сборник е под печат. гарф публикува компилация 
от двата тома на руски език, мемориалите публикуват специални каталози 
за своите нови експозиции за следвоенната история на лагерите, открити 
в края на 90-те години, а преди три години ева охс, член на нашия екип, 
най-накрая публикува своята дисертация, основаваща се на устна история, 
върху преживяното от бившите лагеристи и техния спомен от SpezLager14. 

нека накратко обобщя нашите подходи с техните успехи и ограни-
чения. най-общо, ще бъде почтено да се каже, че германско-руското съ-
трудничество поставя историята на SpezLager в германия на нови основи, 
тъй като за първи път бяха отворени вътрешните източници на съветски-
те тайни служби, както и на други важни съветски институции. ние мо-
жахме да публикуваме по-голямата част от общите разпоредби по отно-

14  виж бел. 1 и Sowjetische Speziallager in Deutschland 1945–1950, ed. Sergej mironenko, 
lutz Niethammer, alexander von Plato et al., Berlin 1998, vol. 2, Sowjetische Dokumente zur 
Lagerpolitik, ed. by ralf Posseckel; Ochs, op. cit.; за всички публикации за Spezlager вж. най-
добрата библиография, съставена от rosemarie hofmann и Bodo ritscher, in: Petra haustein et 
al. (ed.): op. cit. p. 271 ss. 
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шение политиката на арести, администрацията на лагерите, както и богат 
масив статистически данни. не се оказахме обаче в състояние да стигнем 
до отделните лични дела нито на лагеристите, нито на администрацията и 
охраната на тези лагери. 

Профил на лагеристите

при по-задълбочен анализ се оказа, че статистиката е много по-на-
деждна в количествен план, отколкото очаквахме, и доста по-неясна от-
носно принципите, по които е съставена. първоначалният въпрос – дали 
лагерниците са нацисти или членове на антисъветската съпротива – не 
получава ясен и убедителен отговор. нашите резултати показват поне три 
или четири противоречащи си извода:

1. до пролетта на 1945 г. съветската армия е имала инструкции да 
арестува германска работна сила, която да бъде депортирана в съветския 
съюз без оглед на политическия ѝ профил, за да работи като репарации 
под формата на принудителен труд. когато в края на войната в ръцете 
на Червената армия попадат над 1 млн. германски военнопленници, те са 
определени да бъдат използвани като работна сила за репарациите, като 
повечето от арестуваните междувременно (главно в източните провинции 
на райха, които вече са отцепени) са или освободени, или преместени в 
специалните лагери в съветската зона в германия (според договорености-
те на потсдамското споразумение) и по този начин, обвинени всичките, 
че са нацисти, те са поставени в състояние на пълна изо лация, но им е 
забранено да работят. 

2. по време на „автоматичните арести“ от страна на съюзниците през 
1945  г. съветските части арестуват, основавайки се на своя прочит на 
денацификацията, преди всичко хора, за които се смята, че са отговорни 
най-общо за нацисткия режим и особено за неговите злодеяния или които 
заплашват сигурността на техните войски. по аналогичен начин дейст-
ват западните им партньори, като американците арестуват дори много 
по-голям брой хора, а англичаните и французите – по-малко. различни 
фактори се преплитат, правейки групата на арестуваните там различна 
от тази на изток: повечето високопоставени нацисти се опитват (често 
с успех) да избягат на запад, мислейки, че там могат да срещнат по-бла-
госклонно отношение или, въобще да избягат: като резултат, съветските 
части арестуват през 1945–1946  г. предимно нацисти или чиновници в 
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държавната машина въобще, но в голямото мнозинство от случаите става 
въпрос за нископоставени местни чиновници или местен икономически 
елит и за партийни функционери на квартално равнище. повечето от тях 
са съсредоточени по-късно в специалния лагер в Бухенвалд, докато една 
малка част са изпратени в Бауцен, а обитателите на третия голям лагер 
след 1947 г. – захсенхаузен, са със смесени характеристики. в лагерите 
има и някои високопоставени и отговорни хора, но относителният им дял 
е много малък, тъй като големият брой от политическите престъпници 
(различните ешелони на йерархията в сс) твърде много приличат на съ-
ветското нквд, за да могат да бъдат разглеждани като отделна класа по-
литически престъпници и те споделят общата съдба на военнопленниците 
(и в повечето случаи са депортирани в съветския съюз за изплащане на 
репарациите посредством техния труд). 

3. през 1947 г., и особено през 1948 г., съветските власти започват да 
арестуват в своята окупационна зона в германия и да осъждат чрез съвет-
ския военен трибунал все по-голям брой затворници от други социални 
групи: предимно млади, мъже, личности (често дори със социалистиче-
ска ориентация), които са влезли в конфликт със съветските окупационни 
сили или пък са заподозрени, че са рисков контингент с оглед ескалацията 
на студената война. сред тях все по-увеличаващият се брой на недоволни 
партийни членове на гесп (управляващата партия) надвишава броя на 
нацистите. те напълват стария политически затвор в Бауцен и все повече 
от тях се озовават в лагера захсенхаузен край Берлин. 

4. когато лагеристите в тези три накрая консолидирани лагера 
(Бухенвалд, захсенхаузен и Бауцен) са освободени на два етапа през 
1948 г. (когато всички съюзници изоставят денацификацията) и в началото 
на 1950 г. (когато всички съюзници трябва да отстъпят от упражнявания 
пряк контрол и да постигнат компромис със своите съответни германски 
партньори), съветските власти преглеждат внимателно техните досиета, 
за да преценят кого желаят да освободят, кого да депортират в съветския 
съюз (където очевидно последиците са най-фатални15) и кого да изпратят 
в специалните съдилища на гдр. там те ще бъдат осъдени в продължили 
двадесетина минути процеси основно на по 20 години в затворите на гдр, 
за да бъдат освободени в края на 50-те години по време на настъпилото 

15  вж. за това вълнуващите документални филми на председателя на „мемориал“ 
arsenij roginskij et al. (ed.): „erschossen in moskau…“ Die deutschen Opfer des Stalinismus 
auf dem moskauer Friedhof Domskoje 1950–1953, Berlin 2005, както и регионалния поглед на 
Joerg rudolph et al. (ed.): Hingerichted in Moskau. Opfer des Stalinismus aus Sachsen 1950–1953, 
leipzig 2007. 
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постсталинистко размразяване. нашият анализ не доведе до ясен извод 
за причините за подобен подбор: особено критериите за това, защо едно 
относително неголямо малцинство е депортирано в русия, остават неясни. 

въпреки че подобни изводи са важни за историческата оценка на ла-
герите и профила на лагерниците, проучването на значението на преживя-
ното в лагерите за оцелелите лагерници, посредством методите на устната 
история, показа16 обаче, че тази политическа диференциация значително 
е избледняла в тяхното съзнание и като съдържание, и особено с тече-
ние на времето. пълната изолация на лагерниците, липсата на работа и 
на програми за образование и превъзпитание, липсата на по-нататъшни 
разпити или процеси, липсата на диференциация сред различните групи 
лагерници, очевидно идващи от различни прослойки, липсата на житейска 
перспектива и гладът – всичко това създава една обща маса жертви, вмес-
то да даде представа за различните причини, поради които един или друг 
е бил вкаран в тези лагери. 

 

Некомпетентност по време на глад, или: убийство чрез забрава

другият най-важен въпрос относно съветските специални лагери в 
германия се отнася до шокиращо високия процент на смъртност в тези 
лагери, достигащ равнище от около една трета от лагеристите – сравним 
процент със смъртността в нацистките концентрационни лагери в грани-
ците на райха. въпреки съществуващото общо съгласие, че по време на 
арестите и първите разпити в т.нар. подземни килии на гпУ много арес-
тувани са станали жертви на произвол и насилие, съществува също и ши-
рок консенсус сред бившите лагеристи, че срещу тях е било упражнявано 
относително малко физическо насилие от страна на съветските охраните-
ли и останалия персонал на лагерите след момента, в който са пристигали 
там, което е в пълен контраст с поведението на сс в нацистките концен-
трационни лагери. това допълнително прави още по-голяма загадката с 
изключително високата смъртност в спецлагерите. 

днес вече знаем, че голямата част от смъртните случаи са за период 
от около половин година – между късната есен на 1946 г. и ранното лято 
на 1947 г. оцелелите лагерници и до ден-днешен вярват, че съветските 

16  вж. глава 3.1 в eva Ochs, op. cit. 
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власти, обслужващи лагерите, са искали да ги унищожат в името на класо-
вата борба17 по начин, подобен на този на нацистите, които искат да уни-
щожат евреите (и в друг смисъл също циганите и някои други категории 
граждани) по расистки съображения. нашите изводи са различни и трудно 
се възприемат от всички страни: голямата част от лагеристите са убити не 
целенасочено, а поради пренебрежение18. след като съветският глад за ре-
парации под формата на работна ръка е бил (незаконно, разбира се) задо-
волен с депортирането на германските военнопленници в края на войната, 
никой в москва не се интересува повече от тези лагери. нквд иска да се 
освободи от тях, но въпросът е толкова далече от интереса на кремъл, че 
сталин не може да бъде накаран цели четири години да разгледа въпроса, 
а при отсъствието на интерес от негова страна никой с власт в йерархията 
доброволно не би се съгласил да поеме отговорност. при тези условия 
SmaD (съветската военна администрация на германия) продължава да 
притежава юрисдикцията над тези лагери в условията на една зима, в коя-
то гладът броди из Източна европа и в която SmaD не знае как да нахра-
ни собствените си войски. тайните служби са по-силни, а окупационните 
части решават собствения си проблем с прехраната, като подлагат на глад 
лагерите, за които те доброволно не са поели никаква отговорност. една 
трета умират. в този дял са включени смъртните случаи след лятото на 
1947  г., когато дажбите за храна са увеличени, но хората продължават 
да умират поради дългосрочните последици от почти пълното гладуване. 
може да звучи като горчива ирония, но за съветските лагери в германия 
е истинско облекчение, когато най-накрая тяхната юрисдикция е прехвър-
лена към администрацията на гУлаг в москва през следващата година. 

  

17  Или като цялостна ликвидация на елитите, потенциално опасни за съветските инте-
реси, както съветските тайни служби застрелват около 20 000 полски офицери при катин и 
харков през 1940 г. 

18  тези изводи са много смущаващи, особено за оцелелите лагеристи. десетки хиляди 
хора са загинали единствено поради това, че онези, които са ги арестували, дори не са се за-
мисляли как да ги нахранят. това е по-усъвършенстван начин да бъдеш убит – като „вторични 
щети“ (collateral damage), наброяващи хиляди смъртни случаи. казвайки това, не трябва да 
забравяме чудовищните измерения на предшестващото подобно събитие, когато германският 
вермахт взема в плен 3 милиона съветски военнопленници в първите месеци на германската 
атака срещу съветския съюз през 1941 г., без да е готов да се грижи за тях, и повечето от тях 
гладуват и са изоставени във временни лагери без никакъв подслон. 
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III. Намесата на историка и нейните ограничения

в заключение бих желал да оценя намесата на историка в митотворче-
ството около спецлагерите и нейните ограничения. като, може би, бихме 
могли да извлечем някакви по-общи поуки от този казус. 

Източници на познанието

знанието за миналото е винаги частично, тъй като то произлиза от 
традицията и от изследователски опити за реконструкция на базата на оста-
налите фрагментирани следи. в нашия случай ние като историци, работещи 
в международно сътрудничество, успяхме да открием доста източници от 
досега скритите съветски архиви относно политиката на москва, политиче-
ските взаимоотношения и администрирането на спецлагерите в германия, 
както и от паметта на бившите затворници за преживяното от тях в лагери-
те и начина, по който те са отбелязвали миналото оттогава насам, едновре-
менно на изток и на запад. ние открихме, че основните елементи на спецла-
герите са сравними с лагерите за интернирани немци на запад, като изклю-
чението е в много по-ниския процент на сс-овци и високопоставени наци-
сти и доста по-високия процент на жертвите на изток. в допълнение, друг 
елемент на поредицата за спецлагерите – тероризирането на гражданската 
опозиция (дори в рамките на социалистическо-комунистическата партия) е 
сравним с този на гУлаг по време на сталинизма в ссср, като разликата 
е в това, че обитателите на спецлагерите не са използвани като източник 
на принудителен труд. ние успяхме да открием кога и защо повече от една 
трета от обитателите на лагерите са докарани до гладна смърт по-скоро 
поради административно пренебрежение, отколкото поради политическата 
воля да бъдат убити. ние открихме също, от разказите на оцелелите, как 
и защо въпросът за причините за тяхното арестуване престава да бъде от 
значение за тях по време на преживения глад и лишения, въпреки че този 
въпрос не е без значение, а напротив – е много сложен при историческата 
и обществена оценка на спецлагерите и техните жертви. И накрая ние ус-
пяхме да представим нашите резултати и източниците на нашето познание 
на обществеността посредством публикации, изложби и много дискусии. 

от друга страна, ние не успяхме да убедим наследниците на бившето 
кгБ да отворят за нас личните досиета, така че не успяхме да видим отвъд 
архивния материал, в който несъответствията са резултат от администра-
тивно пренебрежение и липса на човешка солидарност. нашите усилия да 
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извършим критично историческо изследване, уважаващо достойнството 
на отделната човешка личност дори тогава, когато самите жертви са би-
вши престъпници, ограничи възможността ни за идеологически маневри и 
донякъде притъпи яростта на някои от оцелелите лагеристи, предизвикана 
от общественото пренебрежение към тяхната съдба. 

Ресурси на митологията

от друга страна, силата на мита произлиза от пожелателното мисле-
не или от това, че истината е непоносима, или поради липсата на по-реа-
листична информация. силата на историческото изследване е голяма там, 
където митът се поражда от липсата на информация. тогава обаче, кога-
то митът се корени в пожелателното мислене или в непоносимото бреме 
на истината, той трудно би могъл да бъде преодолян само с исторически 
извори и обяснения. в нашия случай все още съществува съревнование 
за обществено признание между жертвите на нацизма и на комунизма. 
противно на презумпцията на много международни наблюдатели на обе-
динението на германия, че нова германия ще забрави отговорността си 
за третия райх и ще се позиционира като жертва на съветското или ко-
мунистическото управление, се оказа точно обратното, въпреки че има 
известни тенденции в медиите напоследък да се драматизира съдбата на 
германците, изгонени от изток, на жертвите на съюзническите бомбар-
дировки или на репресиите на съветските части, или на тези на щазИ, 
тайната полиция на гдр. докато продължава това съревнование за при-
знание сред оцелелите жертви на лагерите, ресурсите за митология око-
ло спецлагерите ще се запазят. И накрая, един доста непоносим урок от 
жестокостите и престъпленията срещу човечеството през XX в. е този, 
че административното пренебрежение може да убие почти толкова хора, 
колкото и целенасочената воля на убийците. 

Превод от английски Костадин Грозев
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митът за конспирацията: 
теория и практика

ивайло Дичев

защо наричам конспиративните обяснения мит? защото те, първо, имат 
всеобхватен обяснителен характер; второ, изразяват безсилието на субе-
кта пред ставащото и, трето, съдържат един вид художествено, емоцио-
нално измерение.

конспиративните обяснения вероятно водят началото си от центра-
лизацията на злото в ръцете на сатаната; любопитното е, че през модер-
ната епоха, наместо да избледняват на светлината на науката и просвеще-
нието, сякаш имат тенденцията да се радикализират („Живеем в ерата на 
конспирациите“ писа дон делило). евреите държат печално първенство 
като герои на конспиративното митотворчество: наглед те приличат на 
модерни хора, неразличими от всички нас, но заедно с това са свързани 
по някакъв таен, древен начин, който ги отвързва от конкретната терито-
рия – една независимост, въплътена във фигурата на скитника евреин1. 
фалшификацията на т. нар. протоколи на ционските мъдреци, които уж 
излагат тайния еврейски заговор за завладяване на света, е една от най-ус-
пешните конспиративни теории на новото време. фабрикувани с участи-
ето на руската царска тайна полиция в края на хІх в. за легитимиране на 
удара върху либералните идеи, те всъщност черпят вдъхновение от един 
по-ранен френски текст, където в центъра на конспирацията са йезуитите, 
както и по-стари слухове, пропагандирани от католическата църква, за 
заговора на други свободомислещи люде – масоните. основната фигура 
в текста е късото съединение на противоположностите: либерализмът и 
всеобщото избирателно право водят „всъщност“ към диктатура на юдей-
ския цар, безбожието – към насаждането на юдейската вяра, свободата на 
печата – към най-строга тайна цензура и пр.2

1  според средновековния християнски фолклор той се подиграл на Исус, че твър-
де бавно върви към кръста, за което бил наказан никога да не намери покой. Блаженият 
прикован противостои на прокълнатия бродещ.

2  http://www.imadrugpat.org/protocoli.html, посетен на 12.03.2009.
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Удивителна е пластичността на конструкцията: еврейската конспи-
рация ще се привиди въплътена едновременно в болшевишката револю-
ция и в едрия „безроден“ капитал, в древните религиозни практики и в 
либералните идеи, в микробите на варшавското гето и в богатството на 
пръснатото по света семейство ротшилд. в определени моменти към него 
се добавят еротични елементи, както е например в изследвания от едгар 
морен  „орлеански слух“ от 60-те години на хх в., според който в ев-
рейските магазини подмамвали клиентките си в мазетата, упоявали ги, за 
да ги принуждават да проституират. най-удивителният обрат може би е 
в това, че християнските по произход конспиративни теории бяха енту-
сиазирано прегърнати от ислямския свят. своеобразната им кулминация 
беше идеята за това, че терористичните удари от 11 септември 2001 г. са 
всъщност дело на евреите, които по този начин искат да навредят на вра-
говете си, мюсюлманите. 

в България подобни идеи бяха заскобени в комунистическия пе риод, 
но с либерализирането на печатните издания и особено с виртуалната 
революция бързо настигнаха и надминаха запада. ето как издателство 
„обектив“ представя официално разпространяваната книга на волен си-
деров Бумерангът на злото (2002):

Дали историята е това, което сме учили в учебниците? (…) Защо 
в учебниците не учехме, че болшевизмът е наложен от една еврейска 
клика, „хванала за косите руския народ“ според Чърчил? Защо няма 
холокост за 66 милиона православни християни, избити от тази ев-
рейска клика? Защо не знаем, че едни и същи финансови магнати от 
Уолстрийт финансираха Троцки и Хитлер? Не беше ли 11 септември 
2001 г. акт, извършен от свръхелита за пренареждане на света?3 

3  http://helikon.bg/index.php?act=books&do=detailed&id=31703, посетен на 
01.04.2009. във втората част разкритията продължават: „кои са наследниците на 
фарисеите и садукеите. защо западът се превърна в държавата на мамона, която 
воюва срещу Изтока – държавата на духа. как ротшилд и сорос заграбиха света. 
защо днес християнството е преследвано съдебно в сащ, и отхвърлено от консти-
туцията на ес. как англия и сащ направиха наркобизнеса държавна политика (…) 
защо лихвата е измама. защо 500 транснационални компании притежават половина-
та планета. как ни ограбват всеки ден. Има ли алтернатива на лихварския капитал.“ 
Изд. Бумеранг Бг, 2004. http://www.bgbook.dir.bg/book.php?ID=14685, посетен на 
01.04.2009. ако се питате защо лихвата трябва да е измама, това е отглас на много-
вековната традиция на християнския антисемитизъм, който обвинява евреите в лих-
варство.
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конспиративната теория не буди страсти просто заради това, че ня-
какви сили ни вредят. става дума за нещо още по-лошо: ние не подози-
раме, че ни се вреди, и с наивността си ставаме неволни съучастници на 
злодеите. но дори случайно да разкрием елемент от плана, едва ли ще 
успеем да обхванем цялата бездна на злото – това могат да направят само 
отделни, крайно подозрителни индивиди като разказвача на историята. 
в определен смисъл сюжетът съдържа един еротичен момент на безпо-
мощност: каквото и да правим, няма да успеем да се спасим от заговора, 
толкова всеобхватен е той, можем обаче да мразим, да страдаме, да се 
чувстваме чужди на ставащото. митът за конспирацията ни позволява 
да преобръщаме социалните знаци по онова, което фройд нарича ос на 
амбивалентност: зад явното, добронамерено лице на властта да открива-
ме другото  – скрито, злонамерено, зад грижата да съзираме заплахата, 
зад любовта омразата. правителствата управляват явно, знаем всичко за 
тях, конспираторите са забулени в тайна. късото съединение идва тогава, 
когато се окаже, че всичко е свързано и самото правителство всъщност е 
конспиративно, а онези, които трябва да гарантират истината – журнали-
сти, учени, публични говорители, – са част от заговора.

високите образци на жанра като Процесът на кафка или 1984 на 
оруел ни дават идея за това откъде идва силата на подобно усещане днес: 
става дума за общество на анонимни индивиди, загубили традиционните 
си символични контури, чиято единствена форма на съществуване е ра-
дикално да противостоят на света, в който са захвърлени.  можем да се 
върнем назад и до петото размишление на декарт, емблема на модерната 
философия: няма как да разбера, дали зъл демон не мами сетивата ни, 
единственото, което ми дава увереност, че съществувам независимо от 
него, е, че му се противопоставям, че се съмнявам. 

но истински разцвет преживява митът за конспирацията в популяр-
ната култура. летящите чинии, които властта упорито крие от нас4, или 
уж симулираното кацане на луната от американците5 са такива любими 
теми, които отново и отново изплуват през последните десетилетия – от 
градската легенда те преминават във вестника, от вестника – в киното, 
после обратно в сферата на слуховете и тъй нататък. обратът, свързан 
с появата на глобалната мрежа, наместо да осветява и да прави парано-
ичното мислене неуместно, задълбочава проблема. глобалната популяр-

4  Carl gustav Young, r.F.C. hull, Flying saucers: a modern myth of things seen 
in the sky, london: routledge and Kegan Paul, 1987.

5  http://en.wikipedia.org/wiki/apollo_moon_landing_hoax_accusations, посе-
тен на 17.04.09.
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ност на споменатата теза, че американците (зад които стоят, разбира се, 
евреите) сами са ударили световния търговски център, за да имат после 
повод да окупират Ирак или нещо такова, е до голяма степен продукт 
на мрежата: търсачките  днес намират  близо осем милиона резултата за 
„09/11 conspiracy“, като много от разсъжденията по темата са подкрепени 
с визуален материал: разсъждава се върху отделни кадри за това дали е 
могла да се срути така бързо подобна конструкция, прави се спектрален 
анализ на температурата и т.н. работата е в това, че мрежата е изтрила 
бариерите между публично и частно, направила е лек и мигновен прехода 
от градската легенда към сериозната информация и обратно. либерализи-
раният информационен ред деинституционализира и оттук засилва фол-
клорното начало. съществува и един феномен, който тепърва трябва да 
се изследва, а именно, че в мрежата при равни други условия преобладава 
негативното, агресивното, трансгресивното.

няма политическо събитие в България от последните години, за кое-
то да не е имало конспиративна версия. И все пак през 90-те първенство 
държи теорията, че комунистите сами са съборили режима си, за да ни 
заробят икономически. в някои версии става дума за договорка между 
горбачов и Буш-старши на срещата в малта, другаде просто  – между 
луканов и Желев. 

Интерпретациите обикновено се въртят около думата „сценарий“: от 
едната страна преходът се представя като сценарий за разрушаване на 
хубавия социалистически лагер от американците, подпомогнати от гор-
бачов, от другата преходът се проваля именно защото е по сценарий на 
комунистите начело с горбачов. стоян михайлов, бивш секретар на Цк, 
например смята, че западна европа искала да превърне България в полу-
колония6. в хода на 90-те все по-убедителна започва да изглежда завър-
шената конспиративна версия, останала като тезата за „синьо-червената 
мъгла“ (7000 резултата на 17 април 2009), според която бивши комунисти 
и антикомунисти са се разбрали да си делят благата на властта, хвърляйки 
прах в очите на народа – тази конспиративна теза е като че ли най-раз-
пространена.

нарицателен за този тип мислене стана изразът на едвин сугарев от 
една серия публикации от средата на 90-те в Литературен вестник: пла-

6  димитрий варзоновцев, Автобиография на българския преход (опит за 
феноменологическа реконструкция на българския посткомунизъм). Институт за 
модерността, 2005, http://formulata.hit.bg/kniga.html, посетен на 13.02.2009.
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нът „клин“. ето как го определя той в омекотен вариант години по-късно 
в едно интервю с дмитрий варзоновцев:

Ако трябва да бъда точен, според мен, ако може да се говори 
за план-клин, то той наистина съществува като обща стратегия 
за действие в бившите социалистически страни. Стратегия, която 
е разработена от мозъчните тръстове на Съветския съюз и която е 
преведена в действие тука от послушните на тях хора. Но това, че 
тази стратегия не е могла да предвиди всички възможности и вари-
анти в тези процеси, е факт. Че в тях има много случаен елемент, че 
има нагаждане към обстоятелствата, също. Общо взето, ако трябва 
да формулирам плана-клин, това е трансформация на политическата 
власт на икономически релси и запазване влиянието върху обществото 
при осъществяване на псевдодемократични права и свободи на хората. 
От геополитическа гледна точка аз имам чувството, че е имало някак-
ва договореност за това в каква степен някои страни ще останат в 
сферата на влияние на Съветския съюз и до каква не (…) Когато пра-
вителството на СДС стана неудобно, когато се приеха някакви реални 
мерки срещу определени икономически групировки и срещу преките ин-
тереси на БСП, тогава свалиха първо Савов и после самото правител-
ство и с това се приключиха нещата7.

Борейки се срещу плана клин, олицетворен от предателя на синята 
идея Желю Желев, едвин сугарев стига до крайни средства като гладната 
стачка, която не завършва нито с оставка на тогавашния президент, нито 
със смъртта на гладуващия – някак емоционалната енергия се уталожва. 
митът за конспирацията се сдвоява със своето опровержение, т.е. той 
действа в система: едните казват, че няма тъмна злонамерена сила, други-
те – че има такава и първите всъщност са на практика част от нея8. това, 
разбира се, ражда много подигравки, стигащи до медикализирането на 
сугарев. по-хуманно е тълкуването на позицията му от ренегата на сдс 
стефан гайтанджиев:

Планът „Клин“ беше плод на дълбоката лична обида от това, 
че не бе разбран, бе недооценен и бе унижен творчески. Така се роди 
„плана Клин“. Фактически, това е вечната тема за предопределени-

7  варзоновцев, Автобиография…
8  показателни са заглавия като това на мемоарната книга на александър Йор-

данов Да нарушим сценария (изд. „д-р И. Богоров“, 2006): битката срещу представата 
за всемогъщия сценарий и неговите автори – комунистите, засилва усещането, че той е 
реалност.
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ето – темата, че нищо не е случайно. Това е вид религиозно съзнание. 
Например: когато един религиозен човек се препъне в някой камък, той 
е убеден, че Бог е наредил това да стане. Значи: има Бог, има цел, има 
инстанция, която обмисля всичко. Всичко е предопределено. Също така 
звучат идеите за световния ционизъм, за тайните заговори – това е 
известно като мотив9. 

темата не губи своята привлекателност и до днес. в блога на люба 
манолова от 9 април 2008 г. например четем:

Авторите на Заблудата (автори, защото те не са един и двама 
и също така не са от една държава – б. а.) тактически изчакаха да 
мине добре организираното въодушевление на масите в държавите от 
бившия социалистически лагер. В критични моменти те изваждаха по 
някоя и друга част от мозайката – с една-единствена цел, разсейване 
на масите от реално съществуващите актуални проблеми10.

макар и все по-рядко, тя продължава да изниква в интернетските 
форуми. коментарът на „лили“ под статия по друг повод във вестник 
Дневник от 2007 г. гласи:

Зловещият сценарий на прехода беше написан цяло десетилетие 
преди прословутия 10 ноември 1989 година. Авторката бе известна 
стара дама, майката столетница  – партията безсмъртница, която 
в старата си, износена утроба скорострелно отгледа нейните свидни 
отрочета: ДПС, НДСВ и още десетки незначителни изтърсачета11.

както знаем от клод леви-строс12, един мит приключва не когато 
свърши последното изречение на разказа, а когато се изчерпи енергията, 
която е породила появата му. нея андрей райчев13 определя като произ-
ведена от противоречието между очакванията за демокрацията и нейна-
та реалност: мислехме, че капитализмът е най-хубавото общество, а се 
озовахме в най-лошото, откъдето нуждата от мита за злодея комунист, 
който непрекъснато разваля всичко. но енергията на мита не е изчезнала 

9  варзоновцев, Автобиография…
10  http://www.lubamanolova.info/100408-inv.html, посетен на 17.04.2009.
11  http://www.dnevnik.bg/analizi/2007/11/14/397899_ne_ste_dorasli_za_visokiia_

narativ/, посетен на 9.04.2009.
12  клод леви-строс, Структура на мита, софия: с.а., 1995.
13  андрей райчев, генезис, мутация и дегенерация на вторите мрежи, Социологи-

чески проблеми, 1–2, 2003.
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напълно: първо, тя бързо се възвръща в моменти на криза; второ, никога 
не угасва в периферията, там, където са изтласкани недоволните. в този 
смисъл онова, което се е случило, е, че успоредно със стабилизацията на 
обществото конспиративните обяснения, които през 90-те години  са в 
статиите на дясната преса, имат тенденцията днес да потъват надолу във 
форумните коментари. 

метафорите, около които се върти конспиративната теория за пре-
хода, са свързани със сцената, с разграничението между видимост и същ-
ност. напред са извадени „измислени лидери“, „написаните от някого 
роли“, с една дума, „куклите“, зад които стоят истинските „кукловоди“. 
разграничението между фасада и същност малко напомня  марксистката 
визия за базата и надстройката – докато куклите се занимават с ценнос-
ти, идеи и политика, кукловодите правят истински важното, прехвърлят в 
куфарчета средства от държавата в частните си предприятия. но в мета-
фората на спектакъла, разиграван от тайната власт, има и оправдание за 
пасивността на гражданите зрители. 

същото двойно дъно чуваме в непрестанно използваната обида „ма-
фия“ (през 90-те скандираха: „И преди, и сега, Бкп е мафия!“). реалност-
та е удвоена от конспиративната мрежа, в центъра на която е фигурата на 
държавна сигурност. ако комунистите са конспиратори – и то откровено, 
според собствената си идеология – те поне са видими, разпознаваеми. но 
тайният агент е по определение още по-законспириран и злонамерен, така 
че трябва специална осторожност и интерпретативна виртуозност, за да 
бъде разобличен. така в „протоколи на ционските мъдреци“ франкмасо-
ните, самите те обвеяни в тайнственост, са само оръжие в ръцете на ев-
реите, които са законспирирани още по-дълбоко. И тъй, дс е истинското 
лице на Бкп, всъщност тя е тази, която дърпа конците. 

вярно е, че много дейци на дс забогатяха неясно как; трудно е оба-
че да се обясни защо често лейтенантът забогатя повече от полковника. 
кой знае, може би има някаква още по-скрита йерархия? тук не искам 
да подценявам пагубната роля, която изигра недоразпуснатата държавна 
сигурност във времето на прехода: подчертавам само, че наред с реалните 
вреди, която тя нанесе на обществото, вреда от друг порядък нанася до 
днес митът за нейната всемогъщост, за това, че каквото и да правим, сме 
обречени, защото те са режисирали дори проявата на съпротива срещу 
властта си (пак сюжет от „протоколите“).

в мисленето на тайните същности има една логическа уловка, защо-
то те по определение никога не могат да бъдат хванати в конкретно оп-
ределение. оттук следва, че, от една страна, същността на злодея е непо-
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знаваема и недостижима, от друга обаче, че тя винаги се привижда някъде 
там, отвъд хоризонта на нашето знание. откъдето убеждението, че кон-
спираторът не може да се промени: няма бивши комунисти, няма бивши 
ченгета – точно както преди не е можело да има бивши капиталисти или 
бивши евреи. ако случайно конспираторите дадат знаци за промяна, това 
е само част от макиавелическия им план. комунистите забравят за маркс, 
почват да трупат капитали, но това съвсем не ни убеждава, че са се про-
менили, тъкмо обратно, прави ги още по-комунисти. сагата с досиетата, 
които все се отварят, но все остават съмнения, пряко следва логиката на 
това недостижимо второ дъно. появява се някаква комисия, която трябва 
да сложи точка по въпроса, но веднага тя самата започва да се интрепре-
тира като част от конспирацията, т.е. самите ченгета са решили да отварят 
досиетата по някаква своя причина, и така до безкрайност. 

можем да определим основното напрежение на параноичния преход 
като разположено между представата за всеобхватния, промислен отна-
чало докрай замисъл и различните варианти на хаоса. защо се проваля 
сдс – защото нямат опит или защото е пълно с агенти-клинове? защо 
се проваля България?… можете да заемете или едната позиция, или дру-
гата, за популярното мислене те, изглежда, са несводими една към дру-
га. медикализацията на едната позиция от другата, криминализацията, с 
която втората ѝ отвръща, подсилват тази несводимост. когато тези две 
противоположни умонастроения дадат накъсо и се окаже, че самият хаос 
е създаден целенасочено като елемент от големия сценарий, става трудно 
да се противоречи по какъвто и да било начин: индивидът се озовава сам 
срещу света, постига радикално съществуване. защото, ако оставим про-
пагандните употреби в стил николай ІІ или ранния сдс, не социалното 
действие, а индивидуализацията е в основата на подобни интерпретатив-
ни нагласи.

конспиративният мит внушава, че властта е всемогъща, тя може да 
нареди всичко по начин, враждебен на хората. откъдето, от една страна, 
усещането за обреченост и в този смисъл гарантираното морално спо-
койствие на параноичния мислител, защото каквото и да предприеме, той 
няма как да промени фаталната даденост на нещата и в този смисъл може 
спокойно да продължи да бездейства. тук няма да предлагам рисковани 
метафизични интуиции за това, че човешките сценарии никога не се осъ-
ществяват така, както са били планирани дори от най-могъщите социални 
сили. нека останем на терена на България. комунистическият режим в 
подобни аграрни, недомодернизирани страни просто няма как да е все-
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могъщ  – той се крепи много  повече върху конспиративния мит за свое-
то всемогъщество. достатъчно е да сравним представите за следенето на 
всички, винаги и навсякъде с техническите средства, с които разполага 
тогавашната държавна сигурност; това ни дава идея за митичния харак-
тер на „тоталитарната“ власт14. тоталният контрол над хората и приро-
дата, представен като грижа за човека от официалната пропаганда, но 
разконспириран като заробващо злодейство, в този смисъл играе сходна 
роля. терорът, разбира се, е реалност. но много по-важна роля от самия 
него играе слухът за терора, за всепроникващия поглед на тайните служ-
би: репресията има за основна цел да подхранва слуха за самата себе си15. 
не могат да бъдат подслушвани всички граждани, може обаче да се внуши 
усещане за конспирация по подслушването им. 

впрочем, дали усещането за това, че всичко се подслушва, си отиде 
с комунизма? в министерски съвет днес има рецепта за това, как да раз-
береш дали има микрофони в стените – минаваш с мобилния си телефон, 
ако покритието падне с едно-две деления, значи има. другият съвет, кой-
то дават, е преди важен разговор да си извадиш батерията на мобилния 
телефон – само да го изключиш не стига. а най-добре, ако имаш важен 
разговор, да го проведеш в дворчето при шадравана, чийто шум заглуша-
ва разговорите. тъмните зли сили днес сякаш са други, свързани с бизнес 
интереси и рекет, но всъщност се оказват същите кукловоди. вероятно 
се подслушва дори повече от преди: границата между мита и реалната 
практика тук е в това дали мислим, че всичко се ръководи от един цен-
тър – представа, която все по-трудно се удържа в една конкурентна, ка-
питалистическа среда.

основната фигура на конспиративната аргументация е правдоподо-
бието: не може да не е било така, значи е било. рецепцията на политиче-
ската реалност напомня четенето на художествено произведение – за да 
повярваш на даден образ, не проверяваш истинността на направеното от 
него, а вярваш, ако е правдоподобен, ако се схожда със собствената ти 

14  в мемоарната си книга Следеният човек (софия: фама, 2007) веселин Бранев 
разказва за това как, четейки досието си, се зачудил на огромната важност, която опера-
тивният работник отдал на срещата му с някакъв чех в слънчев бряг, която непременно 
трябвало да се подслуша. всъщност било лято и агентът просто искал да се командирова 
до морето. в тази посока вървят медийни изказвания на члена на комисията по досиетата 
екатерина Бончева, която споделя, че е удивена от хаоса, който цари в архивите на би-
вшата дс. 

15  Ivaylo Ditchev, The post-paranoid condition, in: alexander Kiossev (ed.) Post-
theory, games and discursive resistance, New York: Sunny Press, 1995.
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интерпретативна схема. не търси факти, питай се – щом като някой има 
интерес, значи той го е направил. 

параноичната аргументация се повтаря безкрайно през 90-те години: 
безсилен съм да стигна до твърдо знание, мога обаче да мисля логично. 
„параноя“ тук употребявам не като болест, а като тип мисловна нагласа, 
която търси в света свръхподреденост и ред. Ж. лакан16 я определя като 
интерпретативна болест: всичко е логично, проблемът е в това, че е пре-
калено логично, че реалността (или някакъв бръснач на окам, орязващ 
излишните предпоставки) не успява никъде да прекъсне интерпретатив-
ните вериги. може да се намери връзка между всеки две неща в света, 
въпросът е колко дълъг път трябва да изминем и дали това си заслужава. 
параноичният човек в този смисъл не е по-глупав, а, обратно, по-умен от 
нас – наивници, които решават да спрат някъде с логичните разсъждения 
и да се доверят на един или друг факт, на една или друга институция. 

правдоподобно ли е, логично ли е? но също така: потриса ли ни до-
статъчно като разкритие, достатъчно сериозен ли е обратът? защото ху-
дожественото внушение до голяма степен зависи от преходите „от щастие 
към нещастие“ и обратно, ако говорим като аристотел. колкото по-мощ-
но е разкритието на това, как нещата стоят „всъщност“, толкова по-дъл-
боко се запечатва в съзнанието разказът, толкова по-дълго си мислим за 
него. ето защо най-мощното преобръщане  – парадоксално!  – изглежда 
най-правдоподобно: за това ни е подготвила една хилядолетна дискур-
сивна история на човечеството. мислите, че джордж сорос е филантроп, 
идва тук да ни помага? точно обратното, мрежата на неговите фондации 
описва и подготвя изнасянето на българската местна култура за чужбина, 
отродява. няма да се запечата в ума ни това, че една фондация финансира 
проекти и толкова. Или вземете друга фигура. в центъра на властта раз-
конспириращият поглед открива нещо, което преобръща самите ѝ основа-
ния. невероятно, но факт и при това аз, говорещият пред вас, единствен 
го подозирам! например: тодор Живков, най-големият комунист, се оказ-
ва агент на гешев. Удивително, потресаващо. това отново обсъжда об-
ширен материал на агенция „Блиц“, пуснат на 26 септември 2008 г., т.е. 
във време, далеч по-спокойно от 90-те. разбира се, авторът (както в пове-
чето такива публикации) не стига до еднозначни доказателства, тъй като 
става ясно, че информацията е доста оскъдна, а може и да е подхвърлена 
по-късно17. въпросът не е да се стигне до истината, а да се отвори поле за 

16  Jacques lacan, De la Psychose paranoiaque dans ses rapports avec la personnalité, 
Paris: Seuil, 1932/1980.

17  http://www.blitz.bg/article/7036, посетен на 16.04.2009.
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мечтания, за логически построения, за апокалиптични визии, които, раз-
бира се, избликват във форума под текста. няма достатъчно данни, но не 
може да не е било така, твърде логично изглежда. същата схема работи в 
разкриването на агентурното минало на най-върлите антикомунисти през 
90-те, хомосексуалната „същност“ на един или друг зависим политик и в 
последна сметка, ако се върнем назад – на това, че „всъщност“ хитлер е 
бил евреин.

параноичните сюжети са сред любимите на популярната култура. 
една от структурите на конспиративния мит е, че най-невероятните хипо-
тези се оказват верни. виждаме я например във филма на ричард донър 
Теория на конспирацията (1997), където героят на мел гибсън предста-
вя всички симптоми на психическо разстройство, но в последна сметка 
се оказва наистина жертва на ужасен заговор, направляван от ЦрУ, пси-
хиатри, учени, експериментиращи психотропни вещества и тъй нататък. 
всички слухове са верни – тази максима, която чуваме често във всеки-
дневието си, е в основата на подобни сюжети. всичко е много по-лошо, 
отколкото изглежда – и, колкото и да е странно, в това има определена 
утеха. 

това ни дава идея и защо конспиративните теории намаляват в пе-
риоди на стабилизация, след като обществото премине през онова, което 
виктор търнър18 нарича „социална драма“ – време на обща нестабилност, 
когато предишната структура вече е делегитимирана, а нова още не се е 
появила и социалните позиции се укрепват с колективни ритуали, вяра в 
харизматични лидери, силни емоционални изживявания. конспиративна-
та теория е набавяла твърда субектност пред лицето на също така твърдо 
очертания зад реалността разконспириран враг в периоди на нестабил-
ност. както казах по-горе, с успокояването на обществото конспиратив-
ните идеи не изчезват, но се плурализират, добиват по-откровено худо-
жествено измерение, ограничават се до радикални малцинства, на които 
вече никой не мисли да дава сериозно отпор. И това – до следващата со-
циална драма.

18  Victor Turner, From Ritual to Theatre. The human seriousness of play, New York: 
Performing arts journal publications, 1982.
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Political Myths and Historical Narratives: A Theoretical Framework. ChI-
ara BottICI (Goethe UnIVersItät, FrankFUrt am maIn)

This paper presents themes from my recent book “a Philosophy of Political 
myth”. The aim of the book is to propose a theoretical framework for the use of the 
concept of political myth. By combining philosophical theory of myth with theories 
of political myth (Cassirer, Sorel, Spinoza), the chapter argues with Blumenberg that a 
myth is not an object, but rather a process – myth consists of the “work on myth” (Ar-
beit am Mythos). a political myth is thus defined as the work on a narrative by which 
people can provide significance (Bedeutsamkeit understood with Blumenberg as de-
fence against the indifference of the world) to their political conditions and actions. 

Political myths play thus a threefold role: 1) cognitive, 2) practical and 3) aes-
thetical: 1) political myths are cognitive schemata through which we interpret the 
world (Flood), 2) but they are also means for acting (Sorel), and they can be so 
because, 3) by proposing exemplars of actions (Spinoza), they are able to generate a 
certain pathos. Political myths are not therefore contemplative hypotheses about the 
world but the expression of a determination to act within it: they are self-fulfilling 
prophecies. 

If it is true, as Schlegel argued, that the historian is a turned-back prophet, 
what is then the difference between historical and mythical narratives? What is the 
criterion to distinguish between them? The chapter argues that although historical 
narratives can at times work as political myths they are conceptually distinguished 
from them insofar as political myths are always an invitation to act here and now.

Mythologisations in Historiography: Bulgarian Examples. roUmen Daska-
loV (new BUlGarIan UnIVersIty/Central eUropean UnIVersIty)

myths entered the Bulgarian history discourse especially after 1989 in the con-
text of the “re-writing” of history from a new perspective, conceived also as de-
mythologizing. This paper treats the problem of myths and myth making in history 
and historiography by making use of Bulgarian examples. an attempt is made to 
approach essential features of that phenomenon based on my own experience and in 
reference to some influential authors.

Metaphor, Epochs, and Mythologies in the Concept of “Revival”. alBena 
hranoVa (ploVDIV UnIVersIty)

The paper deals with the concept of “Bulgarian revival” in Bulgarian culture 
(historiography and literature) in the 19th and 20th centuries. It traces the variety of 
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ideas about the beginning and the end of the revival (period, epoch, and etc.) in 
historiography and literature, and concludes that the variety itself is a result of the 
clash between the cyclic model of the metaphor (vegetative myth, etc.) and the tele-
ological model needed by modern historiography, which claims a “revival epoch”, 
i.e. chronological justification of the concept by means of defining it with a certain 
beginning and a certain end.

Yet the difficulties in the argumentation demonstrated by historiography and 
by literary studies, the variety of hypotheses about the beginning and the end of the 
revival emerging from different political doctrines and contexts, as well as the per-
manently open political possibility for any “new revival”, are viewed as evidence of 
the impossibility of the “epoch” to limit and overcome the model and the meanings 
of the metaphor. 

„The Turks by the Sword, the Greeks by the Book”. The Myth of the 
“Double Yoke”. raymonD Detrez (Ghent UnIVersIty) 

In addition to the idea, inherited from the National revival period, that it has 
to fulfil certain patriotic tasks, most historiography on the Balkan nations is lacking 
in serious knowledge of the Ottoman context. In much the same way the study of 
the greek presence among the urban population in the Balkans in the 18th and 19th 
centuries – leaving aside an (increasing) number of exceptions – seems to be marked 
by a lack of solid knowledge of the neo-hellenistic and Balkan contexts.

This chapter aims at tracing the ways in which the issue of the greek presence 
has been treated in past and current Bulgarian historical studies. Following the tradi-
tion of 19th-century, nationalistically biased perception of the Patriarchate of Con-
stantinople as an (ethnically) greek church, the relations between the Patriarchal au-
thorities and their Bulgarian flock are represented as marked by ethnic antagonism. 
however, many facts indicate that the Bulgarians, being Orthodox Christians in the 
first place, accepted the Patriarchate as a religious institution of their own. greek, 
as a to a large extent ethnically unmarked language, in many respects functioned as 
the common language of the educated of the entire Balkan Orthodox Christian com-
munity. The adoption of a ‘greek’ urban lifestyle by the end of the 18th century was, 
again, rather a question of europeanization than of ethnic assimilation. Finally, the 
occurrence of a church and a social elite, making use of a different language than 
that spoken by the majority of the (rural) population, is a widespread phenomenon 
in the whole of europe and should not be considered as a particularly dramatic so-
ciolinguistic situation. although the specific ambivalence between the professional, 
academic historiography and the popular romantic notion about the past, spread by 
the media, school and art, is largely present in the perception of the role the Patriar-
chate of Constantinople played in Bulgarian history, it appears that the myth of the 
‘greek yoke’, at variance with that of the ‘Turkish yoke’, is steadily fading away, 
due mainly to political circumstances.
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The Names of the Homeland: Constructing the Bulgarian Territorial Iden-
tity in the last Decades under Ottoman Rule. DessIslaVa lIloVa (soUth-west 
UnIVersIty, BlaGoeVGraD) 

The text examines the formation of collective territorial identity in the Bulgarian 
culture during the revival period. The process is observed through the prism of the 
geographic maps, which were used in the Bulgarian schools before the appearance 
of a sovereign state in 1878. The cartographic representations are weighed against 
geography textbooks and articles in the press on geography topics. The analysis is 
focused on the development of alternative projects of territorial belonging.

The Zadruga – Myth or Reality? On the Realities Engendering Myths and 
the Myths Engendering Reality. anelIa kassaBoVa (InstItUte oF ethnoloGy, 
BUlGarIan aCaDemy oF sCIenCes)  

The big/complex/extended patriarchal family is often captioned as Balkan. Its 
origin is traced back to the distant (Illyric) past and projected on the present, and it is 
frequently perceived as a basis of the social order, defined as patriarchy. I first briefly 
present the history of the emergence of the ‘zadruga’ myth on the Balkans – what 
has been the complex interaction between internal and external (not only scientific) 
factors since the time of its emergence (broadly the second half of 19th century) up 
to the present days. The critical analysis of the research on the family forms and 
structures shows how this myth has been turned into a tool for achieving political 
goals – and again since its emergence – it has been used as a tool in different direc-
tions, depending on the historical epoch, social order and political outlooks. This 
raises the question of the role of research in the process of both reconstruction and 
construction of reality.

Historical Myths and the “useful” Past. BorIslaV GaVrIloV (soFIa UnIVersIty)  
In the light of the heated recent debates concerning the so called “mythologisa-

tion” of some topics from Bulgarian history, I attempt to introduce some myths and 
mythmakers from countries and historiographies, where the words myth and history 
used in same sentence do not excite emotional disturbances or hysterical reactions. 
This problem placed in a larger context touches upon the phenomenon of the so-
called “useful” history and its authors. Important role here play literary images and 
historical myths that create the fruitful fundament of the “useful” (from the point of 
view of national needs) history. This paper is an attempt to look at the creation of 
some myths of the early american history and the challenges encountered by the 
creation of the “useful” historical past.

How Myths Produce Falsifications. eVelIna kelBeCheVa (amerICan UnI-
VersIty In BUlGarIa, BlaGoeVGraD)  

historical falsifications can be found everywhere and anytime. They have pro-
liferated from classical antiquity to the present day: artefacts, folklore, and all kinds 
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of manuscripts, documents, chronicles, epics, letters, and so forth. Still, the most 
crucial – both as an endeavour and as an impact on literature and history – are the 
forged epic cycles meant to “re-write” the grand narratives: from Ossian, Krlevd-
vorski Rukopis,   La Guzla,   Basselin,   Kalevala, Veda Slovena,  to Povest o Polke 
Igorovie and Vlesovaja kniga.  I argue that:

(1) Contrary to widespread opinion, literary/historical falsifications do not 
cause or spread mythologies. Just the other way around: existing mythologies incite, 
or even predetermine the need of false proofs. Falsifications in literature and history 
are used all the time as evidence to strengthen these myths.

(2) hoax “historical sources” serve as major pillars in building national identi-
ties –“inventing traditions” (hobsbawm).

(3) Thus, despite the demystification of all major hoaxes, they are still used – or 
rather, abused – to prove historical, religious, territorial, and national claims.

(4) Forgeries have received such fame and appraisal that their authenticity, even 
when contested, did not cause their exclusion from national history narratives. They 
continue to co-exist with authentic accomplishments in the realm of national culture.

The social history of literary hoaxes shows a common fact – that of the enduring 
denial of the public (and of certain scholars) to acknowledge the falsifications of his-
torical evidences.  The main cause for the success of literary/historical forgery is the 
disturbed (and sometimes barely existing) balance between academic expertise and 
nationalist propaganda – sui generis prone to mistreatment and manipulation of both 
historical records and public opinion. Thus falsifications form a specific “regime of 
historicity” which co-exists in parallel with the academic standards of historiography.

Political and Historical Myths in the Roman Empire: The Case of Philip 
the Arab (AD 244–249). lIly GrozDanoVa (soFIa UnIVersIty)

The political history of ancient rome gives many examples of construction and 
reproduction of myths. The case of emperor Philip the arab (aD 244-249) allows 
us to follow the rise and accumulation of mythology around his image in the texts of 
the ancient authors and also the way in which this image passes in the researches of 
Philip’s rule.

The main source about his reign – Historia Augusta, creates the notion of an 
usurper and the earlier and even modern historians have accepted this notion almost 
without a doubt. The detailed analysis of the sources proves Philip the arab as a 
successful emperor, who was doomed to rule the empire during a period of chaos.

The understanding of processes that led to a surprisingly large difference be-
tween the image in Historia Augusta and the one that emerges after the careful study 
of the entire evidence, points out mechanisms of constructing and reproducing of 
political and historical myths.   
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Myths in Historian’s Thinking . toDor popneDeleV (soFIa UnIVersIty)
The paper looks at historians’ myth-making capacity in the process of accumu-

lating knowledge and trying to reconstruct in a mental fashion the truth about past 
events and personalities.  By developing their skills and satisfying their curiosity, 
professional historians and dedicated fans of history are tempted to search for the 
only truth on the basis of evidence and fellow historians’ reconstructions of the past 
thus pushing knowledge ahead and creating some myths in that very process. Doing 
this they have their emotions, arguments and evidence presented at the court of his-
torical truth but it is the grand jury of the reading audience that will have the final say.      

“The Great Albert will be our Great Apollo” – Myth-Making at the Brus-
sels’ Court: A Case-Study by Hendrick De Clerck. katharIna Van CaUteren 
(katholIeke UnIVersIteIt, leUVen) 

The paper focuses on The Judgment of Midas, a painting by hendrick De Cler-
ck (circa 1560–1630), an artist who worked in the service of the habsburg archdukes 
albert and Isabella residing in Brussels from 1598 and proclaiming themselves as the 
sovereign rulers of the Spanish Netherlands. During my PhD-research, I discovered 
that it is exactly De Clerck’s relationship to the Brussels’ court, which provides for 
a key to a correct analysis of many of his mythological iconographies. Not unlike 
many european rulers of the 16th and 17th century, albert and Isabella tried to es-
tablish a mythological self-image, characterizing albert as a new apollo and Isabella 
as both Juno/Venus/minerva and Diana. Combining their forces, they would bring a 
new golden age of peace and abundance to the war-torn Netherlands. 

The political use of mythological strategies at the Brussels’ court has yet to be 
investigated. a thorough analysis of De Clerck’s Judgment of Midas, and several 
other case studies, can however add a great deal to our perception of the archducal 
court. De Clerck did play a vital role in the spreading of the archducal self-image, 
therefore relying himself onto the political theories of the Belgian arch-humanist 
Justus lipsius. The implications of this mythological strategy reached far beyond the 
borders of the Spanish Netherlands, as albert and Isabella were trying to establish 
themselves amongst their european colleagues – with the imperial title as the final 
object of their ambitions.

Sculpting identities: Skanderbeg’s Statue and the daily workings of ethnic-
ity in Macedonia. naDeGe raGarU (CerI, parIs)

The purpose of this paper is to provide an analysis of the controversies that sur-
rounded the albanian initiative to build a statue dedicated to Skanderbeg in Skopje 
and, thereby, to better grasp some aspects of the politicization of ethnicity in today’s 
macedonia: what is constructed as a stake, which claims divided groups wish to 
make and how the past and landscapes are convoked to redefine political and social 
orders and hierarchies. against this background, the argument to be made is the fol-
lowing: although the public debates around Skanderbeg’s statue might be viewed as 
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a perfect illustration of interethnic contention, there is much more to it that a mere 
competition between albanians and macedonians. First, as illustrated during the po-
lemic on Skanderbeg’s monument, macedonian politics rely on complex interactions 
between local, regional, and national levels, party-based and community-based log-
ics, intra-group confrontations and cross-ethnic alliances. If the language of ethnicity 
is certainly known to all political actors, it is not the only language used; nor is ethnic 
outbidding the only game in town. Second and more broadly, Skopje’s new monu-
ment got caught up not only in the redefinitions of the relations between the Slav ma-
jority and the albanian minority in macedonia, but also in the process of reshaping 
the symbolic ties that bind the various albanian communities in macedonia proper, 
as well as macedonian albanians to albanians in albania and in Kosovo. Finally, 
moving away from the elite-originated project, the paper will return to Carsija, in 
order to grasp how average citizens have endeavoured to appropriate the new monu-
ment, and to what extent the “social lives” of the statue help us understand the daily 
workings of ethnicity in post-Ohrid macedonia.

Widescreen Kosovo. DImItar V. atanassoV (soFIa UnIVersIty)
The text puts on question filmmaking as a specific way to transmit political 

myths, using a Serbian movie as an example. The author aims to disjoin in an analyti-
cal perspective the film “Boj na Kosovo” and to find the basic set of attitudes sug-
gested and transmitted by it. In the centre of attention is the problem of intertextuality 
and interconseptuality between the movie, literature and folklore – in the particular 
case and in general – an attempt to get deeper into the details of national identity and 
the nation’s ego. 

9th May or 10th May? Celebrating Romania’s State Independence during 
the Transition between Democracy and Popular Democracy. VIrGIlIU taraU 
(BaBes BolyaI UnIVersIty, ClUj)

The establishment of the communist regime in romania brought political, eco-
nomic and social changes, but also meant re-writing romanian history and traditions 
in a specific totalitarian ideological manner. The subject of this paper refers to a 
moment that apparently might not cause any special dilemma in romanian histori-
ography: the official declaration and proclamation of romanian State “Independence 
Day” in 1877, celebrated since then as a national holiday.

Instead of analyzing the internal and external political developments of 1877 
and 1878, thus contributing to the debates referring to the evaluation and descrip-
tion of the historic process that got us romania’s independence from the Ottoman 
empire, I discuss the way in which this event was ideologically transfigured and 
retrenched at the end of the 1940s according to the needs of the communist political 
power in Bucharest. Therefore, I try to explain the context in which the well-known 
Independence Celebration Date, 10th may, symbolically attached to the monarchy 
institution, was changed one day earlier, on 9th may, in order to change the symbol-
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ism of the national day, and also to modify the structural elements of the romanian 
national history according to the communist ideology.

Constructing a Communist genealogy. Hero building in the GDR. BarBara 
könCzöl (UnIVersIty oF CamBrIDGe)

The narration of the deeds and sacrifice of a hero stand at the centre of many po-
litical myths. The SeD – like other communist parties – placed a strong emphasis on 
the commemoration of certain party heroes and ancestors such as ernst Thälmann, 
Clara Zetkin, Karl liebknecht or rosa luxemburg. These socialist hero figures rep-
resented not only the outstanding individual that was commemorated for its deeds 
and sacrifices and was to be a role model for future generations, but at the same time 
represented a collective principle as well: the party, whose ideals, vision and battles 
the heroes and martyrs personified. Thanks to this specific double encryption of so-
cialist heroes – representing both the individual and the collective – the party stood 
as the “collective hero” at the centre of these hero myths. 

This article is going to argue that the cult of the martyrs such as luxemburg, 
liebknecht or Thälmann was equivalent with the sacralisation of the party. The sa-
cralisation of the martyrs especially in connection with the commemoration of their 
past revolutionary struggles was part of the exaltation of these battles to a “sacred 
battle” – the historic mission of the proletariat. The history of the party was thus 
transformed into a redemptive/sacred history. This resembles the creation of a gene-
alogy in which the SeD – that is to say the SeD leadership – is presented as the force 
that fulfils the legacy of the heroic battles. Thus the historic mission of the proletariat 
turns out to be replaced by the historic mission of the party.

Political Mythology and Media. East and West German Propaganda Post-
ers during the First Years of the Cold War Period. nICola hIlle (tüBInGen) 

Posters offer the possibility for inexpensive and rapid dissemination of images, 
therefore printmaking has been a perennial tool of political interests and causes. With 
posters, artists create visual metaphors to symbolise values and fundamental beliefs, 
to attack or defend ideologies and establishments and reform or stabilise social insti-
tutions. Therefore one has to recognise political ephemera as a sensitive index of the 
changing winds of opinion and ideology in societies. The propaganda leaves a visual 
heritage for the next generation and its myth-making function helps to establish a 
specific political ideology.

The strategies of exerting influence and the methods of propaganda form the 
basis on which I try to analyse the use of poster art in two german countries from 
1945 to 1955. Whereas the german Democratic republic was committed to rule in 
the name of the working class and embraced a vision of Communism as a collective 
technological society, the Federal republic of germany put emphasis on the demo-
cratic development under freedom and Western integration. In the sphere of art, these 
founding principles placed unprecedented emphasis on images of both societies and 
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their specific depiction of political goals, of workers, industrialisation, and technolo-
gy. my comparative study also reflects the larger context: visual propaganda tools and 
methods established in the united States and in Soviet russia. With this background, 
it is exciting to see how post-war european identity was reinvented and divided into 
two ideologically antithetical blocs with the means of visual propaganda tools. 

The ‘Big Bang’ Myth in Child Welfare legislation in Bulgaria: Represen-
tations in Popular Socialist literature, 1944–1989. sVetla BaloUtzoVa (new 
BUlGarIan UnIVersIty, soFIa)

From its very beginning, Bulgarian socialist historiography adopted a bipolar 
model of interpreting the native past, where a watershed ‘before’ versus ‘after’ Sep-
tember 9th, 1944 (the date when the Bulgarian Communist Party rose to power) was 
repeatedly emphasized with revolutionary pathos. Yet, it will be argued that in its 
popular and encyclopaedic representations of the history of Bulgarian social policy 
there was a notable divergence from this dichotomic scheme of analysis. Instead of 
a revolutionary model of welfare practices and legislation – especially towards the 
family and children – Bulgarian socialist historiography imposed an ‘explosive’ type 
of analysis. a long and accumulative trend in the social legislation field was inten-
tionally obliterated in favour of a clear-cut, ‘Big Bang’ start – the latter narrowed 
down to September 9th. The eradication of the pre-socialist past was employed to 
carve a mythic image of the Bulgarian Communist Party as the sole, ‘divine’ creator 
and supporter of social security and justice in Bulgaria’s home affairs. 

latin Script, Cyrillic Script, and Politics: The Debate of the Bulgarian Past 
and the New Media. orlIn spassoV (soFIa UnIVersIty)

The text investigates the tension between two different kinds of writing in Bul-
garian on the Internet: using the traditional Cyrillic script and using the latin or-
thographic system. The expansion of Internet in Bulgaria during the last decade of 
20th century is connected with an explosion of applying the latin alphabet in this 
new environment. at the beginning, the reason was almost purely technological: the 
absence of appropriate computer codes for decoding Cyrillic fonts. even though the 
problems with the code have been solved in the meantime, this kind of writing has 
gradually become more popular and has been accepted as a sign of cultural iden-
tity and opposition to the official culture in the rising new net subcultures. The last 
episodes in the battle between the alphabets in the Bulgarian Internet space show a 
cultural resistance to the usage of latin letter system. The text proposes an analysis 
of the cultural and political consequences of these developments. 

The Sports Idols of the Transition. rossen yankoV (24 hoUrs DaIly, soFIa)
There has been no ‘perestroika’ in sports journalism. The sports journalist has 

remained a fan and myth maniac. The paper deals with the sense of freedom and the 
orgy of the bodily in the transition period relating them to the sports exaltations of the 
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‘abject nation’. The Bulgarian sports person is seen as a sick spirit in an ill body (as 
against the socialist slogan ‘healthy spirit in a healthy body’). The genesis of the ‘mug’  
[mutrata] from the steroid sports is traced down. Then, the football player is argued to 
present a caricature of a mug (the heroes from uSa’94 as bankers and businessmen).

Historiography and Political Mythologies of Cyber culture (1980–1995). 
mItsos BIlalIs (UnIVersIty oF thessaly, Volos)

This paper examines texts produced during the period 1980–1995 that concern 
the historicity of cyber culture. During this fifteen-year period, post-war technologies 
of control, surveillance and communication were integrated for the first time into 
broader historiographies of modern and contemporary technology. The paper exam-
ines different strategies that this incorporation entailed and, especially, the persis-
tence of particular narrative structures found in the textual production of this period. 
more specifically, the article considers how the fixation on conceptual binaries con-
tributed, on the one hand, to the invention of a historical continuity in technological 
phenomena of the past two decades and, on the other, to linking cyber culture with 
dominant political mythologies of the post-war period (concerning freedom, subju-
gation, authenticity, mechanical reproduction, etc.) that, in turn, paved the way for 
the inscription of these technologies into the cultural landscape of the late modernity.  

The Perils of Historical Forgetting and Whitewashing: The Former Soviet 
Bloc in Comparative Perspective. mark kramer (harVarD UnIVersIty) 

The task of confronting unpleasant historical episodes is difficult for any coun-
try, even the long-established democracies.  In the former Communist countries, the 
process of historical reckoning is even more onerous and in almost all countries has 
been highly imperfect.  The former Communist countries that have done the most 
to encourage a thorough reckoning with the Communist period have enjoyed much 
greater stability than the countries that have avoided any reappraisal of the past or 
that have embarked on the process selectively or half-heartedly.  Deep and lasting 
democratization in the former east-bloc states has made the most headway when the 
iniquities of the Communist period have been exposed to public light and when lead-
ers of these states have unequivocally denounced the individuals who were complicit 
in systematic cruelty and terror.

The Political uses of Historical Myths  and the Fabrication of Hatreds. 
A 20th-century Hungarian Perspective. attIla pók (InstItUte oF hIstory, hUn-
GarIan aCaDemy oF sCIenCes) 

my major point is that political myths are not fantasies but well fabricat-
ed tools that are used and abused in processes of political legitimisation. Social 
psychological investigations show that collective hatreds can best mobilize het-
erogeneous groups for collective action and powerful myths can have tremen-
dous strength. The more turning points, fundamental changes, extremely fast 
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pace transformations in the history of a state or nation occur, the greater demand 
emerges for historical-political myths. On the level of day-to-day political strug-
gles all belligerents use myths and this has nothing to do with historical scholar-
ship. 

Theoretically the paper exploits the works of max Weber, Carl Schmitt, 
postmodern theories of literary history and history (ankersmit, Foucault, White, 
ricoeur, rüsen), anthropologists (Cassirer, girardet) and political scientists 
(Schöpflin). It defines myths as most simplified explanations of complex social 
processes with a potential for political mobilization and analyzes twentieth-cen-
tury hungarian political myths connected to three major chronological turning 
points: 1918-1920, culminating in the loss of two thirds of hungarian state terri-
tory, the communist take-over in 1948–49 and the transition in 1989–90. 

The concluding part addresses two historical-political myths that relate to 
all periods of hungarian history and were/are used by very differing political 
groupings: the ‘ill fate’ myth and the assumption of ‘organic’ and ‘aberrant’ ele-
ments/periods in the course of hungarian history.

Myths and Realities of International Relations in the 20th Century. naDya 
BoyaDjIeVa (ploVDIV UnIVersIty)

International relations have long been shrouded in myths, and at no time was 
this truer than in the 20th century.  The First World War, described as the „war to 
end wars,” was followed only two decades later by the most destructive war in his-
tory.  The Soviet union’s establishment of Communist regimes in eastern europe 
after World War II led to systematic myths about the type of interaction between the 
Soviet union and its east european bloc – myths of „fraternal assistance” and „mu-
tual assistance.” These mythical conceptions about Soviet-east european relations 
were embodied in the Brezhnev Doctrine, enunciated in 1968.  The united States, 
for its part, also cloaked its international dealings in certain myths during the Cold 
War. While claiming to defend the Free World and promote human rights, the united 
States in fact often supported repressive governments, provided that they were anti-
Communist. When the Cold War ended, many of these myths in both east and West 
decreased in importance or disappeared altogether, but new myths cropped up at the 
end of the 20th century, notably with the rise of „humanitarian intervention.” These 
residual myths have persisted to the current day.

Real and Apparent Crises of the East–West Relations during the Cold 
War. CsaBa Békés (ColD war hIstory researCh Center, BUDapest) 

The paper argues that not every crisis that occurred during the Cold War era was 
attributable to the Cold War as far as its main character is concerned. after World 
War II, and especially until the mid-sixties, both eastern and Western public opinion 
was determined by an ideological and strategic east–West opposition, thus automati-
cally labelling all major internal crises within the eastern bloc as well as conflicts 
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of the east–West relations Cold War crises. Today it should be made clear that most 
of these conflicts were not real crises in this sense because they did not exceed the 
co-operation framework of the superpowers, and did not cause real threat to the inter-
ests of the opposing political-military bloc. Such apparent East–West crises that had 
their effect only at the level of public opinion and propaganda were the 1953 Berlin 
uprising, the events of 1956 in Poland and hungary, the invasion of Czechoslovakia 
in 1968 and finally the Polish conflict in 1980–1981. although these conflicts were 
rooted in the domestic situation, they were not isolated from international impacts. 
In fact they happened in a Cold War constellation and thus their initiation and course 
was partly affected while their outcome was basically determined by the Cold War. 
They were also perceived as real conflicts between east and West by contemporary 
public opinion (but not by policymakers) both in the east and the West and this 
evaluation has survived in public memory even after the end of the Cold War. 

Basically different were those crises, which did create a serious clash of interest 
between the east and the West and some of which raised the possibility of a general 
east–West military confrontation. Such real Cold War crises were the two Berlin cri-
ses, (in 1948 and in 1958-1961), the Korean war, the Chinese off shore islands crises 
in the mid- and late 1950s, the Cuban missile crisis, the Vietnam war and the Soviet 
invasion of afghanistan. These crises represented serious conflicts between the two 
superpowers and their political-military alliances and had a long-lasting effect on the 
east–West relations, as opposed to the above-mentioned apparent crises.

ulbricht Doctrine, Gomulka Doctrine, Brezhnev Doctrine:   Myths and 
Realities in the Warsaw Pact, 1967–1970. DoUGlas selVaGe (FeDeral CommIs-
sIoner For stasI reCorDs, BerlIn) 

The paper argues that politicians and journalists constructed various myths 
about influence in the Warsaw Pact during the late 1960s, which were later picked up 
and expanded upon by historians.  at the time, these myths served mainly political 
purposes – political attacks, self-praise, or manipulation of political opponents – but 
they said more in fact about the assumptions of those who constructed the myth than 
of the objective reality within the Warsaw Pact.

War Games and Covert Actions: Warsaw Pact Cold War Myths. jorDan 
BaeV (ColD war researCh GroUp BUlGarIa)

The activities of the organizations for state security and collective defence in 
eastern europe were amongst the most strictly protected secrets of the Cold War 
period. The access to this sphere was completely denied and even the constitutionally 
guaranteed political control was limited to the sole will of party leaders. under the 
existing bipolar confrontational model, this situation provided the appropriate condi-
tions for the imposition of a parallel mythological reality.

Basing its argument on newly found documentary data this presentation reveals 
some of the typical mythological notions about the “supreme enemy” in the Cold 
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War period. These are vividly represented in the scenario-plans of the war games 
and trainings as well as in the implementation of coordinated secret operations of the 
special services. here I pay particular attention to activities such as the well-known 
operation “VrIaN”. The recently declassified documents of the ministry of Interior 
and the National Intelligence Service archives can correct Oleg gordyevski’s and 
Christopher andrew’s findings about the time span of this operation (1981–1985). 
actually, it continued till the fall of the Berlin Wall.

Mythology of the Enemy – Secret Files and their Messages. marIa Deen-
ItChIna (soFIa UnIVersIty) 

The mythology of the enemy was one of the main propaganda figures in Bul-
garian totalitarian society. One of its most spread personifications was the so-called 
“traitor of the motherland”. Those were prominent journalists, writers, philosophers, 
historians who worked in the Bulgarian sections of western radios – BBC, Free eu-
rope, Deutsche Welle, VOa and some of them paid a high price for their enthusiasm.

Based on State Security archives, the paper explores characteristics of the myths 
that were created around these people by the official propaganda in Bulgaria. It also 
looks at some aspects of this mythology today – doesn’t mechanical conversion of 
stereotypes create new myths and what is their nature?

Mass political campaigns in the early years of the People’s Republic of 
China (1949–1958). zornItsa GrekoVa (soFIa UnIVersIty)

In the yearly years after the proclamation of the People’s republic of China 
(1949–1958) the Chinese Communist party organised several mass political cam-
paigns whose main objective was to gain the support of the Chinese people by using 
typical Chinese images and figures of speech. The propaganda was based on the 
peculiarities of CCP as well as on the character and ideas of mao Zedong. The arti-
cle argues that mao and his closest comrades had an in-depth knowledge about the 
mechanisms of the propaganda and the Chinese ways of its perception. By combin-
ing traditional images and ideas and through their successful implementation into 
everyday problems, CCP succeeded in legitimising the new regime and in gaining 
the control it needed to transform China in accordance with the great leader mao 
Zedong’s concepts.

Can We Read Through the Book of the Past? IVaylo znepolskI (soFIa 
UnIVersIty)

“let us close the book of the past!” – this key appeal of the political rhetoric of 
the transition period achieved a status of a metaphor that summarised the position of 
Bulgarian Communist Party’s reformist wing. It outlined a reality (political, social and 
psychological), where the issue of memory was controlled by the pragmatics of the 
moment. Nevertheless, this slogan did not manage to gain a wide approval and only 
seemingly sounded pragmatic. Yet, it would have been extremely dangerous for soci-
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ety if this book had stayed open. The emerging democratic opposition added a supple-
ment to the metaphor: “let us close the book of the past after reading it!” The question 
is whether this supplement solved the problem. The paper will try to answer this ques-
tion, basing its argument on a semiotic interpretation of the four meaningfully loaded 
concepts of which the phrase consists: book, past, reading and closing the book.

Deconstruction of Myths in the National Histories: Bulgaria and Romania 
in Comparative Context. BlaGoVest njaGUloV (InstItUte oF hIstory, BUlGar-
Ian aCaDemy oF sCIenCes)

The paper presents a comparative study of the processes of deconstruction of 
some myths in the national histories of Bulgaria and romania. The continuity in the 
change characterizes in brief the status of the historiographies in the two countries 
during the period of their transition to democracy. The deconstructions of historical 
myths are made mainly “from outside” or “from above”, i.e. by scholars working 
abroad and in fields of studies that are “outside” and “at the border” of the traditional 
history writing, or by historians working in the field of world history and historiog-
raphy, rather than national history. The comparative analyses of the deconstructions 
of two fundamental national myths – the myth of the nation’s origin and the myth 
of the nation’s unification – offer more analogies than differences. Nevertheless, 
the nationalism as well as the revisionism in the history writing in Bulgaria appears 
comparatively more moderated than in romania.

Mirrors of Myths, Reflections of History: An Analysis of History Textbook 
Covers in Romania and Serbia. anamarIa DUtCeaC seGesten (lUnD UnIVersIty)

Do myths make their way also in the visual content of textbooks? What kinds 
of stories are “told” in these short visual narratives? are there common myths to both 
romania and Serbia or are the political mythologies of these neighbouring countries 
more different than similar? how do they change their stories over time – do his-
torical priorities reflect political circumstances, and in which way? This presentation 
starts by identifying several political myths active in the imaginary of two multieth-
nic Balkan societies, romania and Serbia, and proceeds with illustrating the pres-
ence of these myths in the post-communist history textbooks. myths are certainly 
present as written stories in the text, but this particular analysis wants to focus on the 
visual content of the books, and more specifically on the illustrations of the textbook 
covers. The textbook cover is a mirror of the desired national image, presented in 
very large touches; a simplified preview of what is expecting us, as readers, inside 
the book. It offers a taste sample of what it is to come in terms of content, especially 
detailed at the textual level. The most important events and personalities, those that 
deserve a place of prominence on the cover of the book, are likely to be the ones 
discussed at length inside the textbooks.

especially important from the point of view of this project, myth can be ex-
pressed both in language and in image; if, with Barthes, we accept myth to be “a 
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system of communication, a message”, then images can carry myths and can be 
decoded by viewers according to the three meanings of the image: the informative 
content, the intended symbolic content (“le sens obvie”) and lastly the content situ-
ated at the level of the intuition, that comes across unnoticed by the consciousness 
(“le sens obtus”). 

The Continuity of National Pedagogical Mythology (Bulgarian History 
Textbooks Before and After 1944). lIlIana DeyanoVa (soFIa UnIVersIty)

On the basis of studying several types of history textbooks and of discourse 
analysis of debates, the question is raised of the metamorphoses and limits of the 
‘classical paradigm’ of national history (the paradigm of lavisse whose textbook 
was the ‘gospel’ for the youngest citizens of the French republic, a paradigm whose 
end is more and more visible today, in the so-called ‘post-national era’). I dem-
onstrate that the communist textbooks of history bear the peculiarities of a longer 
time (longue durée) and of the historiographic mentality as of before 1944. I also 
demonstrate that the transformation of history textbooks after that time is not radical 
and they are far from being dominated by the ‘internationalist metanarrative’ and 
the spirit of internationalism (which, according to the famous formula, was suppos-
edly ‘the highest form of patriotism’). Their narrative logics common with post-1989 
textbooks are also revealed.

With the introduced concept of ‘public space of history’, central to my histori-
cal-sociological approach, I criticize not only the pedagogical-mythological but also 
the scientific-mythological thought that does not discern discontinuities and uses 
non-analytic concepts, as the very concept of ‘myth’ is. I demonstrate that the place 
of memory ‘Batak’ and the debate on ‘Batak’ in 2007, was the symptom of an entire-
ly new process in defining the national – the separation of citizenship and nationality, 
the crisis of the political, the growing inability of the state to hold its monopoly on 
the national symbols in general and on the production of objective historical knowl-
edge and history textbooks in particular. 

Historical truth and historical policy – consequences for the political life 
in Poland after the end of the Cold War. spasImIr DomaraDzkI (anDrzej FryCz 
moDrzewskI krakow aCaDemy)

The notion of the historical truth became one of the important issues in the 
political discourse in Poland after the end of the Cold War. The willingness to unveil 
the so-called “white spots” in the Polish history faced complex and often unexpected 
difficulties. These concerns covered the political, ideological and even social as-
pects of the Polish society. although this topic even today remains unsolved and the 
dilemmas constantly appear among the newspapers headlines it seems that at least 
certain theories and positions in this field have been established. among others, one 
of the results was the appearance of the term “historical policy”. The paper analyzes 
the main theories in the political and historical debate and also attempts to confront 
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the statements with the historical facts of the last twenty years of the Polish history. 
last but not least the paper searches for both the internal and external factors that has 
shaped the process of pursuit of the historical truth. This includes the bilateral rela-
tions with most of Poland’s neighbours and the recent developments in the interna-
tional relations, which willing or not, influenced the shape of the internal discussion.

Bearing in mind the complexity of the selected topic and the editorial limits the 
paper selectively focuses on some issues and barely mentions others. Nevertheless, 
the author believes that the structure and logical thought of the proposed text leads to 
clear and comprehensive conclusions.

Salvation, Deportation or Holocaust? The Controversy over the Fate of 
Bulgaria’s Jews in World War II Before and after 1989. steFan troeBst (leIp-
zIG UnIVersIty)

In march 1941, Bulgaria joined the Tripartite Pact and soon after occupied 
large territories of Yugoslavia and greece. under pressure from Berlin, Sofia adopt-
ed National-Socialist principles and policies in treating the Jews in both the occupied 
and newly annexed territories as well as in Bulgaria proper (Old Bulgaria). The gov-
ernment however did not meet the demand to deport the c. 48.000 Jews of Bulgaria 
proper to the death camps in occupied Poland. Yet in occupied Thrace and annexed 
macedonia in 1943 Jews were concentrated in camps by Bulgarian authorities and 
deported to Treblinka where more than 11,000 were killed.

The article deals with the controversial representations of these events and with 
the development of the Bulgarian and the international politics of history before and 
after 1989 arguing that the terms ‘salvation’, ‘deportation’ and ‘holocaust’ are not 
mutually exclusive but rather represent a multiperspectivity of historical research, 
public discourses and political debates.

The Mythological Potential of the Soviet Special Camps (1945-1950) in 
Germany during the Cold War and Since. lUtz nIethammer (FrIeDrICh-sChIl-
ler-UnIVersIty, jena)

after World War II all allied occupying powers in germany used existing 
concentration or POW camps to detain suspected war criminals, SS-leaders, Nazi-
officials, higher civil servants from the Third reich, and “security threats” in their 
respective zones of occupation. The numbers of inmates of such camps were highest 
in the american and in the Soviet Zone, but the latter stand out for two peculiari-
ties: the camps were isolated from the outside world, the inmates had nothing to do, 
reviews of the cases of the detainees began only after four years, and one third of the 
inmates died – largely the same death toll as in Nazi concentration camps. most of 
the surviving inmates were released without trial between 1948 and 1950 and they 
were not allowed to tell where they had been. many former inmates escaped after 
liberation to the West, however. In the 1950s they were largely presented as freedom 
fighters against the communist or Soviet dictatorship in eastern germany but were 
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largely forgotten from the 1970s on. after the reunification of germany, surviving 
former inmates organized and asked for compensation, and for representation in the 
memorial culture of the Berlin republic. 

During the 1990s, a major german-russian cooperative of historians and ar-
chivists tried to reconstruct the history of these mysterious and cruel camps by re-
search in the archives of the NKWD, who had administered the camps, by publishing 
the most relevant docu ments, by collecting material about each and every of these 
camps, by trying to find out who had been the inmates, by interviewing surviving 
inmates, and by building memorial sites and museums at Bautzen, Buchenwald, 
Sachsenhausen and other places. The paper examines to what extent these researches 
were successful in challenging the myths around the camps in east and West and in 
what way they intervened into the competition of victims from the Third reich and 
from the Soviet Occupation in germany for public recognition and memory.

The Conspiracy Myth: Theory and Practice. IVaylo DItCheV (soFIa UnI-
VersIty)

Conspiracy explanations of the world are nowadays freely passing from the pub 
to the web, from there to traditional media, political discourse and popular culture. I 
will try to show that for the common man conspiracy myth is a way to attach agency 
to processes that become increasingly complex.
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