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ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ 
 
 

 
В настоящия Supplément към том 98–99 на Годишника на Софийския университет 

„Св. Климент Охридски“ – Исторически факултет, са поместени материали от проведе-
ната на 17 март 2006 г. научна среща на докторанти в областта на историческите науки. 
В нея взеха участие историци от Историческия факултет на Софийския университет, 
институтите по история, по фолклористика, по балканистика към Българската академия 
на науките, от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и от Югоза-
падния университет „Неофит Рилски“. 

Проведените Докторантски четения възобновиха една традиция на Историческия 
факултет към най-старото висше учебно заведение у нас, прекъсната преди две десети-
летия вследствие на настъпилите политически и икономически промени в България. 
През последните години много осезаемо се усещаше нуждата от организирането на та-
къв специален научен форум, който да обедини и стимулира докторантите да представят 
своите постижения и да усетят, че всеки разработван исторически проблем не съществу-
ва сам за себе си, че тяхната работа е част от общото цяло, наречено ИСТОРИЯ. 

От общо 29 изнесени доклада, в настоящия Годишник се поместват в своя завър-
шен вид 22 от тях. Представените от докторантите проблеми са посветени на теми от 
средновековната до съвременната история вкл. Впечатление прави липсата на материали 
от областта на праисторията и старата история, ситуация, която в бъдеще се надявам да 
бъде променена. Интерес представлява и пространственият им обхват – започва от бъл-
гарските земи, преминава през Балканите, Европа и достига Северна и Южна Америка. 
Чуха се разкази за селища, личности, ключови исторически събития, икономически и 
културни процеси, ролята на медиите, предмети от бита. Форумът беше закрит с про-
жекцията на филма на нашия колега Радослав Спасов „За Абагар и неговия създател“. 

Четенията преминаха в творчески и приятелски дух (вж. приложените в края на 
тома впечатления от водещите на отделните заседания). На откриването и заседанията 
присъстваха проф. д-р Георги Бакалов, зам.-ректор на Софийския университет „Св. Кли-
мент Охридски“ по това време, проф. д.и.н. Иван Илчев, декан на Историческия факул-
тет, днес ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, и множество преподаватели. Общото 
мнение е, че срещата не се превърна в „безпроблемно каканижене“ на стари неща, а 
напротив, представените разработки по проблемите обогатиха познанията на участници-
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те в периодите и областите, в които те самите работят, а и извън тях. Това още повече 
затвърди сред докторантите виждането, че такъв род събирания имат голяма полза за 
обмяната на идеи и опит помежду им. Ясен знак за което са оживените и продължителни 
(30- и 40-минутни) дискусии, проведени след всяка от двете секции – „Средновековие и 
османски период“ и „Нова и съвременна история“. С оглед на извлечените ползи всички 
участници се обединиха и около предложението такъв род срещи да станат ежегодни. 
Традицията да бъде възстановена! 

Докторантските четения бяха и медийно отразени. За тях се излъчиха репортажи 
по Българското национално радио – Програма „Христо Ботев“: в сутрешния информациo-
нен блок на 17 март 2006 г. и в Националната олимпиада по история, организирана и 
провеждана от доц. д-р Елка Дроснева и с главен редактор Диана Маринова. На събити-
ето присъстваха и представители на вестник „Софийски университет“. За съжаление там 
репортаж не бе публикуван, тъй като междувременно спря да излиза. 

Накрая искам да отбележа, че срещата беше организирана от самите докторанти с 
голямата материална и морална подкрепа на ръководството и преподавателите от Исто-
рическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на доц. д-р 
Пламен Митев, зам.-декан по това време на Историческия факултет, сега декан, на Коо-
перация „ИФ–94“, на научния редактор на настоящото издание доц. д-р Тодор Попнеде-
лев, на редактора Милета Милчева, както и на научните ръководители на самите докто-
ранти. 
 

гл. ас. д-р Любомила Соленкова 
(организатор и съставител) 
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ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА КЛЕТВА У ЕЗИЧЕСКИТЕ БЪЛГАРИ 
МЕЖДУ КЛАСИЧЕСКАТА ХЕРМЕНЕВТИКА И ОПИТА 

ЗА РЕЦЕПТИВЕН АНАЛИЗ 
 

ДИМИТЪР АТАНАСОВ 
 
 
Dimitar V. Atanassov. THE DIPLOMATIC OATH OF THE PAGAN BULGARIANS 

BETWEEN THE CLASSICAL HERMENEUTICS AND THE ATTEMPT TO RECEPTIVE 
AN ANALYSIS  

The article presented is divided in two parts. The first is dedicated to the attempt to accomplish an 
analysis of the fonts, related to the contract ritual of the pagan Bulgarians in the traditions of the classical 
interpretation frame. All the authentic sources are included into the text. The analytical matrix uses 
“closed reading” as well as comparison method – an element of the methodology of comparative religious 
studies. It is stated that diplomatic oath is reflected only in Byzantine sources, that’s why now it’s hard to 
reach “the real picture of the events”, deprived of all the interferences, came from the traditions of histo-
riography or from the bulk of fames spreading in the Romaic capital during the period the authors lived 
in. 

Despite of all these initial objective obstacles, the attempt for analytical explanation drafts a picture 
of the vow, which sounds logically and verifiably. Pouring the water, cutting out dogs, touching triply 
interlaced thongs, raising a piece of grass over the actor’s head – all these are sacred details with definite 
place in the praxis of the ritual. In addition could be noticed, that the emperor and the khan shifted their 
roles – the former executed the pagan rituals and the latter implemented the Christian ones – fact, charged 
with interpretation as well. 

The second part of the work problematizes the primary logics for presence of themes of this kind in 
the sum of the academic questions of historiography. Various theoretical frames are examined – the place 
of such unstable historical spaces in academic narrative(s), in the attempts for deconstruction, produced 
mainly by (liberal) NGOs and out of the traditional seats of the humanities, in very available in the wider 
publicity para-historic narrations, made by different intentions with comparison to traditional historical 
studies. The text offers diverse resolving possibilities – from renouncement of the every construction, 
characteristic of the deconstructive discourses, through selective attitude and specific aiming of the ques-
tions with certain potentials, when viewed in definite publicities, to their undoubtedly academic status, 
result of thinking through the basics of the conservative, positive narrative. 

The final accord of the presentation insists on radical denial of any interpretation here. When the 
sources are short, when the ground is slippery and hypothesis can be easily turned into pure speculation, 
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then the scholar may refuse to monopolize the narration and to give the speech to the authors of the epoch 
in order to reach a solid epistemological earth in the only possible way. 

 
 

Едно традиционно начало на подобна работа би било очертанието на значимостта 
на темата, определянето на методологическата рамка, сумирайки изворните посочвания 
по проблема, и – не на последно място – нивото на историографска проученост и налич-
ните дотук резултати. В този ред на мисли религиозно-политическото тематизиране има 
безспорен академичен статус, поради което ще избегна подобна интродукция – може би 
коректна към академичния консерватизъм, но едва ли особено смислена откъм съзнател-
но търсена евристична стойност. Ако трябва да бъде произведена самостоятелна струк-
турна част, отнасяща се за типа или типовете аналитично отнасяне към материята им ми 
се струва, че настоящият текст ще бъде удавен в предварителни думи – факт в огромна 
степен отегчителен, който не би бил по вкуса на неговите читатели, още по-малко – на 
самия мен. 

Изграждането на специфичния кръг въпроси около дипломатическата клетва у ези-
ческите българи започва още в началото на XX век. Не изглежда неочаквано тъкмо из-
дирването на свидетелства за идеологическата рамка на международните отношения на 
българското ханство през Средните векове и усилията по нейното реконструиране и 
тълкуване да бъдат теми, привлекателни за изследователите във време, в което именно 
това минало е образцовото, въплъщаващото автентично българските съдържания, които 
обществото на наскоро отхвърлилата османското владичество България усилено търси 
(и) в настоящето си. В прежде казаната тясна тематична насока трябва да се споменат 
имената както на класически изследователи като Васил Златарски1, Гаврил Кацаров2, Б. 
фон Арним3, Веселин Бешевлиев4, Юрдан Трифонов5, така и по-нови текстове, плод на 
последните десетилетия, сред които е този на унгарския историк Петер Юхас6. 

Поради дълбоките си убеждения в безостатъчната безполезност на (детайлните) 
историографски каталози, ще се въздържа от преразказ с елементи на коментар. От дру-
га гледна точка, подобно (евтино) компилаторство не следва да се разчита като отдаване 
на дължима почит на учителите, а като уплътняване на съдържателно дефицитен авторс-
ки текст, търсещ легитимация чрез бележките под линия. Авторитетът на учените, изс-
ледвали даден проблем по-рано и уважението към тях не се засвидетелстват с повторе-
ние-подражание – това са похвати, на които се основава дресурата на циркови животни. 
Далеч съм от мисълта, че академичните хора, подобно на зверовете, трябва да се простят 
с (част от) дивия си нрав, за да се превърнат в „истински изследователи“. 

Носещите изложението автентични текстове са Историята на Йосиф Генезий7, 
Хрониката на Продължителя на Теофан8 и приписванте на дякон Игнатий писма от ар-
хивното наследство на патриарх Николай Мистик9 – извори, които принадлежат на раз-
лично време и част от различни страти на „голямата“ византийска писмена традиция. 

Споменатите прежде учени не без основание признават базисното значение на тек-
ста на Йосиф Генезий, според когото: „[...] (императорът)10 им предостави (на хуните) да 
извършат нашите обичаи, а за себе си и за своите подчинени – техните обреди”. Тук е 
мястото да се запитаме за смислите на този фрагмент. Ако бъдат потърсени обяснителни 
успоредици, то следва да се отбележи, че ритуалната размяна на сакралните действия е 
практика, която се среща чак до Новото време. Подобна архетипична схема може да 
бъде търсена в отпиването от чашата вино на партньора при наздравици, свързани със 
скрепяване на мирни договори или регулиране на проблематични отношения. Няма съм-
нение, че взаимното заменяне на начините за мистично фиксиране-заздравяване на 
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сключения съюз може да бъде мислено като взаимно разпознаване на свещения характер 
на случващото се. Казано по друг начин, поради обстоятелството, че субектите на сгово-
реност изхождат от различни метафизични основания, че гарант за стабилността на ус-
тановените връзки са различни божествени субстанции, то частичната размяна на ролите 
в рамките на поредицата свещени актове има за цел да легитимира поравно и двете гру-
пи аргументи, стоящи зад съобщението, носено от самия договор. Разменяйки изходните 
си позиции, те вече гледат на случващото се, освен през своите фундаментални основа-
ния, и през оптиката на контрагента. 

И друго – вероятно тази подмяна има за цел конструирането на своеобразна двули-
цева субектност на участниците в още един смисъл – всеки от тях, преди да предприеме 
агресия, следва да има предвид, че ако този тип отношение се продължи докрай, от не-
вяра и насилие може да пострада и самият той. Принцип, който на свой ред стабилизира 
изначално диспропорционалните в очите и на двете страни общувания, доминирани от 
усещането за цивилизационна супремация от страна на ромеите и на комплекса на „мал-
кия“, преживяван от гравитиращите около Империята народи и държави, уравновеся-
вайки ги в полето на света на принципите и идеите, казано още по-прецизно – в светове-
те на първоначалата – такива, каквито са разбирани от двете страни поотделно, но вза-
имно разпознавани и признавани в ценностно качество. 

Нека да продължим изложението на изворите. Според дякон Игнатий – вероятно 
пряк свидетел на случилото се или най-малкото – възползван от пренебрежимо малко 
дистанцирани във времето думи – византийският василевс „извършва с ръце възлияние 
от чаша вода, саморъчно обръща конски седла, докосва тройно сплетени ремъци, вдига 
трева нагоре“11. 

У никого не трябва да буди изненада архаизираното „хуни“ за българите, превър-
нало се в един от доводите на историци като В. Златарски в полза на становището, че 
ранните българи наистина били народ от хунски произход12. Ала не е тук мястото да се 
разсъждава върху генетиката на езическите българи. 

Първият елемент от разказа е излятата вода. Имайки предвид местоположението на 
ранните български столици Плиска и Преслав, не трябва да бъде отхвърляна възмож-
ността водата да е била познат на българите сакрален обект. Нека да припомним, че 
първите два столични града се намират в относителна близост до голям воден басейн 
(Черно море), но не в непосредствен контакт с него, а спазвайки определена дистанция, 
четима като границата между света на сакралното и обитавания от хората profanum. Тази 
посока на анализ се легитимира и от факта, че морето е едно от най-неусвоените прост-
ранства в Ранните средни векове от българите. България няма морски флот, макар данни 
за ограничена употреба на речни плавателни съдове да има. Първият пример, който се 
хвърля на очи в това отношение, е акцията на хан Омуртаг срещу непокорните три сла-
вянски племена, направили опит да отхвърлят властта на господаря на Плиска. Усилие 
за спречване на случилите се не един път морски десанти на ромейски армии на българ-
ска земя обаче няма. 

Навярно тъкмо поради това българската политика има като цяло слаб конкретен 
интерес към властта над Черноморското крайбрежие – топос, преди който в йерархията 
на мотивационните фактори на Аспаруховите българи са всички територии, заселени със 
славяни и/или други български племена. Подобно твърдение обаче би могло не само да 
легитимира Черно море и мястото му в сакрализираното раннобългарско битие, но и да 
стори тъкмо обратното – тотално да го обеззначи тъкмо в качеството му на обект, при-
надлежащ към порядъка на свещеното. Как по друг начин да се обясни фактът, че мно-
гократното преминаване на византийски флотилии покрай източния бряг на Евксинския 
понт не провокира никакъв план за противодействие в рамките на самата му акватория? 
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Данни за огранизиране на военни офанзиви срещу ромейски кораби няма дори и на мес-
тата, където се знае, че те по принуда се приближават до бреговата ивица на разстояние, 
от което биха могли поне да бъдат уплашени. 

Археологически данни за широко разпространен морски риболов и употреба на 
морето от транспортни средства също липсват. Писмени – също. Ето защо предположе-
нието, че големите акватории са били обект на свещена почит сред езическите българи, 
изглежда правдоподобно, макар повече от това да не може да се каже. И още нещо – 
валидната от днешна гледна точка умозрителна логика все още не е дала историческа 
плътност на нито едно хипотетично предположение. Настоящият случай не прави изк-
лючение. 

Сведение за употреба на вода (и то морска!) дава хрониката на Псевдо-Симеон13. 
Според неговия разказ, когато пристигнал пред портите на Константинопол, хан Крум се 
умил в морето и напръскал с вода армията си под бурните акламации на войниците. 
Първият дискусионен въпрос тук се отнася изобщо до предполагания сакрален характер 
на случката. Навярно от сумата от възможни тълкувания веднага трябва да изключим 
обстоятелството, че това е сторено от хигиенни подбуди, макар в първата българска 
столица на Балканите наличието на бани да прави силно впечатление. 

Съществуват безброй варианти, само един от които е свързан с травматично осъз-
натата от господаря на българи липса на военноморски сили, които единствено биха му 
дали реална възможност за атака на Града на Босфора. В тази посока на размисли не е 
изключено, ако приемем описанието на Псевдо-Симеон за коректно към действително 
случилите се факти, да се твърди, че опръскването с морска вода, от една страна, демон-
стрира идеята за значимостта на морските траектории в проектирания (като победоно-
сен) сблъсък с вековния противник на Босфора. Тук се намества и фигурата на пленения 
от Крум през 809 г. при Сердика Евматий, комуто вероятно са възлагани и недежди, 
свързани компенсиране на този военен дефицит и построяване на морски военен флот. 
На второ място, възможната интерпретация минава и през представата на традиционния 
човек за необозримите водни простори като предизвикващи атавистичен страх и прек-
лонение. В този ред на мисли не следва да бъде игнорирана интуицията, според която 
ханът би могъл чрез директния контакт с водата да поема пред войската си своеобразно 
обещание, че както българи постигнали господство над непребродими земи, така те 
трябва да бъдат подготвени да заповядват и над моретата. 

Според класическата херменевтична матрица ханът като институция, принадле-
жаща към и въплъщаваща върховния сакрален ред, има единствен право на непосредст-
вено общение със субстанцията, будеща примитивен ужас и дълбока почит пред стихия-
та на естеството. Водите на морето тук се мислят именно като една от зоните, в които 
битието се отличава с голяма свещена гъстота. Ето защо неговата личност определя 
дозата сакралност, която може да поеме всеки един от обикновените хора, еднакви по 
отношение на интензивността си пред божеството и пребиваващи по-малко в паралелния 
инобитиен порядък, поради което по-слабо причастни към субстанцията на света. Тъкмо 
поради това той разпределя, но съвсем не произволно върху армията си като цялост, 
изпръсквайки я, а изхождайки от сакралния статус на войника, мислен през неговото 
място в йерархията на обществото, която разграничава различните чинове на причаст-
ност към архибитието. 

Вариантът с вода в чаша, от която императорът извършва възлияние, сам по себе 
си не трябва да бъде пренебрегван, но не следва да бъде и фактологически пресилван. 
Подобни опити за сюжетно изравняване на видимо подобни, но пределно разноконтекс-
тни цялости като цитираните епизоди обаче са по-скоро плод на съвременни мисловни 
нагласи към опознаване на непознатото посредством вече познато – метод, който не 
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всякога работи. Най-малкото поради факта, че за теоретичното остойностяване на водата 
вън от нейните чисто практически ползи в ежедневието на езическите българи не е из-
вестно твърде много, дори нищо. 

Вторият смислово ангажиран откъс е сюжетът за обърнатите конски седла14. Из-
вестно е, че сред конните народи всяка част инструментариума, свързан с коя да е дей-
ност, касаеща конете, може в един или друг момент да придобие статус на свещен пред-
мет. Ако допуснем, че обръщането на конското седло лишава животното от неговите 
основни функции, с които то инак е интегрална част от битността на езическите българи, 
това би прозвучало логически издържано. Ето защо по всяка вероятност този елемент 
посочва още една заплаха за потенциалния нарушител на съглашението – нему ще бъдат 
прекъснати връзките с коня му. А на неговият гръб се пътува, воюва и какво ли още не. 

Далеч по-непонятен остава разказът за докосването на тройно сплетени ремъци. 
Битието предлага безброй триади, всяка от които е ясен маркер, посредством който 
описваното би могло да бъде осмислено. Те се откриват почти на всички онтологични 
равнища на света – както в пространството на хората (социума), така и в природния свят; 
не по-малко на хоризонта на времето, а подобни предложения се намират в изобилие и в 
представите на различните народи за трансцендентното. 

Дали времето за престъпилия договореното съгласие би се отвързало от естестве-
ната си последователност минало-настояще-бъдеще – представа, за чието осъзнато на-
личие свидетелстват някои от Омуртаговите каменни надписи, дали пък битието би се 
разглобило, изоставяйки подредеността на отсамното и отвъдните – това е загадка, която 
трудно би могла да бъде дешифрирана еднозначно и неоспоримо. Според възприетата 
тълкувателна схема, казано пределно общо, евентуалното нарушение на сключения до-
говор би поразило нарушителя в изключително висока степен – за него самият свят би се 
разпаднал, което води до идеята за обратната по посока за традиционния човек мета-
морфоза на познатото в непознато, а оттам – и в заплашително. Ако трябва да изразим в 
съвременно понятие изреченото дотук, то обърнатия ход на жизнения процес, породен 
от нарушението, е равнозначен на епистемологическа трагедия, обхватът на която е 
отхвърлянето на индивида от обществото, към което той инак изначално и независимо 
от волята му се числи, попадането му извън неговите мистични основания – бащините 
богове, които гарантират формата на битието и ориентацията на индивида в него пос-
редством обществото. 

И все пак – звучи добре, но проверката не е излишна. Отново подчертавам – анали-
тичното проникване от класически тип, чрез което тук се опитвам да наложа на иначе 
опърничавата изворна информация някакъв ред, изхожда от също толкова класически 
основания и наблюдения. Всичко това в настощето си приложение не подлежи нито на 
методологическа, нито на фактологическа верификация, а почива изцяло на нормите на 
правата логика. 

Алтернатива на това тълкуване е идеята за тройно сплетените ремъци във вид на 
актуално употребим предмет, какъвто е камшикът. Заслужава си да намеся и чисто 
прагматичния сюжет, според който бичът би бил употребен в неговия болезнен и единс-
твен смисъл срещу този, който си позволи да наруши дадената клетва. Ето защо докос-
ването на кожените ремъци навярно има за цел да изпроси милостта на агресивния по 
определение предмет, който, подобно на всеки друг елемент от традиционното същест-
вуващо, има свой собствен живот и своя воля, която не (винаги) съвпада с тази на слу-
жещия си с него. 

Подобна степен на логическа проследимост притежава и друга интерпретация: ре-
мъците служат и за прикрепване, те са част и от конската сбруя, а в спелетената си от 
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три нишки версия навярно са използвани и за (ритуално демонстриране на) по-здраво 
свързване на онова, което трябва да бъде приведено от атомарност в съставност чрез тях. 

Без аналитичен отговор обаче остава питането за причината ремъците да бъдат 
сплетени точно три пъти. С какво тройно сплетените бичове са (сакрално) по-
приложими от двойно и четворно сплетените? – въпрос, който представлява поредната 
точка на сгъстен фактологичен дефицит в ранната българска история. 

Вдигната „във височина“15 трева би трябвало има ритуална стойност, ако следваме 
последователността на вече разчетените интуиции, тълкуващи други елементи от дого-
ворния обичай у езическите българи. Тревата е основната храна на коня – животното, с 
което потомците на Аспаруха и Крума били почти онтологически срастнали. Разчитане-
то на подобен сакрален формат би могло да изглежда по следния начин: фактът на ли-
шените от естествената си среда растения навярно призовава свръхестеството към наме-
са, изразяваща се в скъсване на връзката между добитъка и екзистенциалните му потре-
би при нарушение на сключения контракт. Казано с други думи, императорът се съгла-
сил, че на потенциалният клетвопрестъпник добитъкът трябвало да бъде обречен на 
глад. Подобна насока на смислово разплитане би могла да бъде осъществена и на едно 
по-абстрактно равнище, имайки предвид изобщо идеята за скъсването, разкъсването на 
йерархичното сложение на света и в последна сметка унищожаването на битието-ред. 
Подобно на по-горе приложените интерпретативни идеи, тази също не би могла да бъде 
повече от предложение, възможност. Още повече – такива сюжети, макар и налични, са 
рядкост дори и в плана на компаративното религиознание. 

Сякаш по-пълно приближение предлага друго едно четене: издигнатата над главата 
на вършителя на ритуалното действие трева може да се мисли като метонимия на земята 
– пространство на пораждане, но и на тление, в което попада всеки след кончината си. 
Ето защо не изглежда лишено от логика допускането, че тук божеството-гарант на здра-
вината на съюза се призовава да се намеси при евентуалното му нарушение, наказвайки 
прекрачилия нормите му със смърт. Ето защо издигането на затревено парче от земната 
твърд тук може да се мисли като символично-имитативното погребване на оногова, кой-
то дръзне да развърже от боговете завързаното. 

И земята няма да скрие онзи, който помисли да прескочи онова, което самите бого-
ве са решили да бъде така, както е – това е третата възможност за гледане на този флора-
лен фрагмент с усилие за придаване на смисъл на картината. 

За пълно възстановяване на легитимната с оглед фактите картина тук религиозната 
емпирия от собствено български произход би имала решителна роля. Със съжаление 
констатирам отдавна известния вакуум по отношение на такова позитивно познание, 
който сам по себе си провокира питането изобщо за смислеността на изнамиране-
то/наличието на подобно академично поле. 

Преминавайки към предложението на Продължителя на Теофан, първият факт е 
този на разсечените кучета 16. Петер Юхас17 си е дал труд и е открил ред съответни прак-
тики у други (номадски – по неговите собствени думи) народи. По начало сравнителната 
история често пъти дава изненадващо вкусни плодове, но това се случва едва при нали-
чие на критична маса първичен изворен материал, осветлен в достатъчност, който да 
подлежи на сравнение. Като цяло обаче въпросът остава неизяснен – бидейки наясно с 
една добре откроима област на съвпадение, извън зрителното поле на изследвача остават 
специфично българските съдържания на обсъждания сакрален детайл. Настрана остава 
питането изобщо присъства ли подобен елемент в старобългарското езичество, тъй като 
успоредицата би могла да служи за потвърждение, но не и за самостоящо доказателство. 

Свързаните с конете човешки групи привличат към себе си и кучета, макар че и то-
ва правило изглежда, че работи в този случай, без за това да има доводи, освен предпо-
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лаганите сходства. Общият случай обаче кореспондира между тези животни и уседна-
лостта. Въпреки това нихилирането на интуицията за наличие на подобен абзац в описа-
нието на култовата система на прабългарите би било неприятен пропуск. 

Лично аз не съм срещал в т. нар. първобългарски надписи сюжети, възлизащи към 
присъствието на кучето в живота на езическа България. С едно значимо изключение. Без 
съмнение една от фигурите, съставляващи Мадарския релеф, е тъкмо кучешка. Няма 
съмнение, че разбирането на значенията на посечените кучета трябва да мине през тъл-
куването на цялата сцена, изобразяваща в скалите конник в ход надясно, повален лъв в 
краката му, подскочило куче и орел в хералдическа поза. 

До ден-днешен науката обръща далеч повече внимание на централната фигура, за-
емаща най-голямата част от композицията – тази на коня и ездача. Изказани са предпо-
ложения, че той представлява старобългарски епически герой, че е самият хан на бълга-
ри или изобразява самият върховен бог Тангра. Рашо Рашев допуска, че пред нас стои 
„образ на обожествен български владетел“, чиято иконография видимо се доближава до 
тази на епическия конник-герой, характерен за тюркските народи18. На свой ред Живко 
Аладжов уточни, че представата за бога като върховен господар на битието се е опирала 
върху образите на конкретните български владетели19. Димитър Овчаров е автор на 
последната изказана хипотеза, посочвайки съвсем основателно, че нито една от трите 
посоки на тълкуване не отменя логичността на другите две20. Ето защо той настоява за 
валидността на една трипосочна интерпретация, обединяваща три смислови полета, 
иманентно разчленени в съзнанието на съвременния човек – принцип, който съвсем не 
изглежда така на терена на Средните векове. 

Доколкото кучето в монументалния релеф над село Мадара е обичайно пропускан 
обект в опитите за тълкуване, усилието за разгадаване на неговия образ попада в исто-
риографски зев. Констатациите за неговото наличие в състава на паметника едва ли биха 
могли да успокоят това напрежение. 

Но, на въпроса. Навярно би било основателно да се предположи, че значението на 
кучешкия сюжет в ритуала на договорната клетва у езическите българи може да се търси 
във връзка с предположението за културно-историческа дълбочина на фолклорните ези-
кови формули, свързани с кучето. И днес група устойчиви фрази, възлизащи към тради-
ционното разбиране за кучето, продължават да се радват на широка употребимост и 
употреба. Често пъти загиналите от ръката на съзнателен убиец са „убити като кучета“, а 
тези, които се държат така, сякаш не знаят пределите на дома си, „се скитат като куче-
та“. Последното нерядко има и конотация на практикуван сексуален промискуитет, при-
виждан през безразборното полово поведение на тези животни, което силно контрастира 
с брачния модел на традиционния човек, избиращ единствения си партньор за цял жи-
вот. 

Ето защо в рамките на това смислово разплитане провинилият се по отношение на 
скрепения с клетва съюз би следвало да бъде оставен без дом, да се скита бездомен, а 
оттам и безроден, неразпознат и неразпознаваем за никого, загубвайки самоличността 
си. Тук е мястото да се припомни, че в обществото на древните българи различаващият 
код е била тъкмо принадлежността към някой от ясно обособените родове. Ненапразно 
титлата, носена от старобългарската знат, е „боила“ – „човек, отличаващ се с родови-
тостта си“, ако приемем етимологията от тюркското „бой“, превеждано като „род“. Една 
стъпка дели анонимния от небитието – прекършил императива на божеството, въплътен 
в договора, той се превръща в никой, следователно не принадлежи на никого, никаква 
надличностна цялост не е отговорна за неговото битие, няма сила, която да го удостове-
ри в качество, а това на свой ред го прави никому непотребен. В края на тази верижна 
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последователсност неизбежно стои крайното обеззначаване в смъртта. Така, както са 
разсечени кучетата. 

Без съмнение тук може да бъде намесен поне още един спомагателен сюжет. До 
ден-днешен в множество езици оприличаването на куче е съхранено като най-долна 
обида, а изравняването на реторическия опонент с потомството на кучето носи морална 
вреда, която често пъти сякаш сама желае мигновено възмездие. Това се дължи именно 
на реминисцентни смисли, възлизащи към семантиката на безродността, зад която неиз-
менно се проглежда представа за фигура с неясни личностни очертания – обстоятелство, 
причинено от полово поведение на майката вън от нормите на общуването с един-
единствен партньор, смятано за конституиращо европейската цивилизация. Подобен 
факт е неприемлив във фундамента си на фона на (съвършено) нормирания социум, 
чийто порядък е установен от самите богове или от герои-създатели, служещи за разпоз-
навателна матрица-еталон в рамките на конкретната група. 

Съществува най-малко още една посока на тъклуване на твърдението на Продъл-
жителя на Теофан за разполовените кучета. Навярно уместно би било този акт да бъде 
гледан и през идеята за класическо жертвоприношение, целящо чрез проливане на кръв 
да бъде изпросена милостта на трансцендентното битие – шаблонна интерпретация, 
валидна практически в почти всички културни контексти, в които може да се открие 
ритуално отнемане на живот, било с цел получаване на божествена санкция или с наме-
рение жертваните да послужат като свидетели, осигуряващи здравината и стабилитета 
на постигнатия с помощта на отвъдните сили резултат. 

Нататък: императорът произнесъл думи21, които, подчинявайки се на естественото 
очакване, би следвало да бъдат на онзи български, употребяван от древните българи 
преди Преславския събор. Макар византийските владетели да не говорят на езиците на 
съседните племенни общности всеки ден, макар от това вероятно по-голямо унижение да 
е било трудно да бъде помислено, от дипломатически съображения навярно в конкрет-
ния случай наистина василевсът е изрекъл някакви варварски думи, които за него едва 
ли са били повече от прости последователности от звуци, които не правят смисъл. Ня-
колко фрази, фонетично копирани от предварително режисирано произношение, сторено 
пред василевса от преводач или пленник (те не се помещават непременно в различни 
тела), са подобаваща цена на мира по северната граница при наличието на куп други 
проблемни зони в Империята. 

*** 

От дотук казаното (би следвало) ясно (да) личи, че фрагментите, съдържащи данни 
за езическата българска практика, упражнявана при сключване на мирни договори, 
трудно биха могли да бъдат мислени заедно или като допълващи се информационни 
носители. В тях липсват точки на припокриване, чрез които да бъде произведено пози-
тивно знание. Няма сведение, което в един или друг вид да е повторено, за да послужи 
това обстоятелство на историка да го закове като факт. Привидно изключение представ-
лява фактът, че императорът и ханът си разменили клетвените практики – обстоятелство, 
което едва ли е било обичай у езическите българи, тъй като други известия в тази насока 
липсват. Изглежда, че от тези няколко текстови пасажи трудно може да бъде събран 
разказ за въпросния ритуал, макар без съмнение установяването на съюзни отношения с 
друга държава да включва действия, свързани със старобългарските вярвания. 

От друга страна мъчно бихме се поставили под въпрос необходимостта от подобна 
възстановка – дохристиянската религия на българите на Аспаруха и Крума е част от 
конвенцията, превръщаща хората, населяващи държавната територия на България днес, 
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в българи, мислещи себе си в идеологическа (мистична) заедност, надхвърляща чистата 
териториална групираност. Тя е част от обществения договор, осигуряващ случването на 
българската нация в смисъла на Хердеровата традиция, който – излишно е дори да се 
споменава – е обект на усилия на цялото общество или на части от него и (до) днес. Още 
Петър Мутафчиев заяви, че собствено българският период в средновековната ни история 
– това е времето преди приемането на християнството, защото с „новата вяра“ у нас идва 
чужд политически почерк, който преформатира обществения модел, доближавайки го до 
образеца, чийто източник е Византия. Ненапразно до днес организации, виждащи себе 
си в модуса на патриотизма и осмислящи се като съхранители на автентично българско-
то, манифестират езическата религия и нейната (предполагаемо принадлежаща) симво-
лика като елемент, призван да акцентира пейзажа на българската национална идентич-
ност. 

Ето защо тъкмо през оптическия инструментариум, конструиран чрез този въпрос, 
може да бъде обгледана концепцията, която произвежда един от сегментите на българс-
кото национално определение, претендиращо за древност, по-голяма от тази на христи-
янската история на българите. Именно широката рамка на древнобългарското езичество, 
осмисляна като потвърждение на идеята, че българското е частен случай на европейско-
то, не му принадлежи, а си самопринадлежи, и на проблема за възможните „тесни места“ 
в механиката на подобни твърдолинейни построения, се явява една от „горещите точки“, 
предмет на опити за усвояване. От страна в тази посока посягат различните версии на 
националистическия дискурс, равно с което попълзновения към употребата на подобен 
род питания изобщо правят учени, представители на (нео)(евро(атлантически)) либерал-
ни парадигми, произведени често пъти от неправителствени огранизации, имащи за 
иманентна цел създаването на образ на историята, който не просто представлява алтер-
натива на академичния разказ, а е акт, проблематизиращ чрез примери устоите на исто-
рическата наука като такава. 

Колебая се каква точно точка да сложа на случилите се дотук няколко хиляди бук-
ви. От едната страна застава консервативната цел да бъде изградена и уплътнена картина 
на договорен обичай, който може да бъде завъртян в аналитичен сюжет поне по няколко 
оси – общението с Другия, надникването в сакралните пространства на даден народ, в 
случая – живеещ извън християнската парадигма, разчитането на социогеометричните 
релации свои-чужди, оцветени допълнително от присъствието на инобитие от двете 
страни и т.н. и т.н. Това всъщност е задачата на академичния разказ, на „Големия нара-
тив“, както модата в хуманитарния жаргон го нарече, който, въпреки атаките, продължа-
ва да съществува. Не само това – той дори все още, макар и силно проблематизиран от 
опитите на паранауката и деконструкцията, е единственият сигурен път към производст-
во на цитируема извън теченията на акадамичната мода наука. 

Няма да бъде пресилено обаче, ако заявя, че диалогът-предоговаряне, засягащ инак 
устойчивите маркери на българското, е притиснат в менгемето на двете крайности, кои-
то по свои начини узурпират публичността – факт, който тежи на отговорността и на 
крайно дефицитното слово с академичен източник и широко предназначение. 

Изобщо нямам намерение да засягам въпроса за стратологията на исторически ан-
гажираното говорене в публичността/публичностите. Тук едва ли е от особено значение 
принадлежността на научния наратив, „чалга-историята“ и институционализираните 
усилия за деконструиране към един и същ хоризонт на публичност – основание, което би 
ги направило конкурентни, или откриването им в различни равнища на публично значи-
мото протичане на информация – тук те биха се озовали в състояние на още по-
напрегнато състезание или в пълна безконфликтност, доколкото заплахата помежду им в 
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този случай би застрашила или съществуването на цели полета на публичността, или те 
дори не биха влезли във взаимодействие. 

Какъв е изобщо статуът на подобен род тематизиране – без поне минимална доста-
тъчност на основни градивни елементи? – би попитал деконструктивистът, напълно 
съзнавайки следствията от подобно питане. Подобно на деконструирането изобщо, тук 
този процес също води на първо място до деструктуриране, до разрушаване на налич-
но(то) построение. Можем ли да си позволим луксозното занимание изобщо да израз-
ходваме интелектуални енергии за цели, които така или иначе не водят до резултат? – 
ето го и въпросът, който атакува историческата наука в същината й – реставрацията на 
миналото социално битие, отричайки преди това научния статус на елемент, обективи-
ран от нея като източник на положително знание. 

Макар с проблематична механика, опитите за реконструиране на фактите, ако и 
водещи до погрешни резултати, явяват отговорността на учения към обекта му, която се 
състои тъкмо в изказването, в ясната артикулация на позитивни данни за това как неща-
та са били и как (точно) са се случили дадените събития. Принцип, в който дори и с на-
силие не влиза нищо от парадигмата на действащата всякога от либерални позиции де-
конструкция. Или влиза твърде малко – обстоятелство, крайно недостатъчно с оглед 
мисленето на значимостта на подобни подходи вън от научния фешън. Факт, който би 
възпрял постоянно нападащите парадигмите от този род с аргумента за тяхната нетрай-
ност. 

Доколкото всяко изказване е вече частно спрямо някаква цялост, била тя чак це-
лостта на света изобщо, или, тъкмо напротив, е общо до степен да няма начин да бъде 
проверено даже по пътищата на умозрителната логика, то някъде някой винаги би бил в 
състояние да открие „тясно място“. Твърдение, от което израства, както го е формулирал 
самият Пиер Бурдийо, недоверието в „Големите разкази“. Не по-малко проблематичен е 
и разказът за средновековното ни минало изобщо, още по-грапав е той в епизодите, от-
разяващи Ранното средновековие, а кадрите, фиксирали езическата религия на българите 
са съвсем мътни и неясни. Изворово, а оттам и интерпретативно. 

Отговорът в рамките на позитивния дискурс е ясен – не подлежи на съмнение, че 
всеки автентичен глас следва да бъде инсталиран в разказа, задаващ параметрите на 
отговора на въпросите: „Кои сме ние?“ и „Защо сме такива?“. Тук скепсисът относно 
ползваемостта на даден извор или на група сведения е вън от хоризонта на възможно 
(по)мислимото. 

За националистическите хардлайнери пък подобни неясноти са златна мина – бук-
вално и преносно. Именно луфтовете в историческото познание, отворени от ефектите 
на времето, са онези пространства, които моделът на популисткия национализъм запълва 
по консумируем за масите начин, а неговото представителство по необходимост са не 
изградените по законите на академичната логика мостове между бреговете на Времето, 
ерозирани от Реката на забравата, а компенсация на социални дефицити, отворени в 
дадено настояще. 

Ето защо и в този случай може да се каже, че обемите на определението за истори-
ята биват съществено прекроени. Не научното познание запълва интерпретативните 
празнини, а една прецизно филтрирана версия на актуалната реалност, преднамерено 
представена за история, вкарвайки по този начин (понякога през задната врата, а често 
пъти „без маска и без грим“) субстанциалистката идея за духа на народа като положена 
извън пространството, есктемпорална величина, която е била, е и ще бъде; тук и там; 
една и съща. Операция, която на пръв поглед легитимира не само национализма на пло-
щадите, лозунгите и всичките му политически превъплъщения. 
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Изкушението тук е смазващо, но възнамерявам поне да направя опит да се отдале-
ча на максималното възможно разстояние от ценностни съждения. Не само с цел да няма 
обидени – принцип, който често пъти е контрапродуктивен колкото и безпочвеното на-
падане, а и поради простия факт, че според мен без всякакво съмнение в съвременната 
ситуация, в която научните полета се разрояват до шеметна некохерентност, охранява-
нето на знанието и осъзнаването на ограничените възможности на устройствата за него-
вото изобретяване-произвеждане е мисия, чието съвестно следване е задача, поставена 
изначално от културата на диалога – единствената модалност, служеща за обговаряне на 
науката в границите на собствената й етика. А подобен работен режим на свой ред на-
пълно изключва взаимните обвинения, макар такива въпреки това да не липсват. 

Дали не е далеч по-разточително пренебрежението към автентичния материал, ка-
къвто и да е той, след като и без това друго не е на разположение? Доводи в полза на 
решението, водещо до отказване на научен статус на изворно дефицитните теми, могат 
да се чуят поне от две посоки: към това насочва сляпата деконструкция, прицелена в 
анихилиране на всяка възстновена с помощта на прийомите на логиката поредица (исто-
рически факти и/или тълкувания); на това би могла да настоява и една съвсем крайна 
редакция на позитивния метод, на който е радикално чуждо по-дръзкото надникване зад 
паравана на непознаваемото и изричането на „чиста“ хипотеза, на която от тази позиция 
се гледа като на релативизиране на познанието, което всякога трябва да бъде възприема-
но в твърди дименсии. 

От всичко дотук казано стана ясно едно – процесът на произвеждане и опублич-
ностяване на знания далеч на принадлежи само на себе си. След падането и на еписте-
мологическите монополи познание може да генерира практически всеки (социален иг-
рач), а това на свой ред, осмислено на терена на историята, умножава до безброй верси-
ите на разказа за миналото. В това число – и за онова минало, което е неналично по 
всички правила на обективността. Обстоятелство, което поставя отново в концентриран 
вид проблемите на институциите на знанието, които считаме за традиционни. 

Как, прочее, следва да бъде разрешена многомерната дилема на отношението меж-
ду познание, общество, институции, говорители, агенти, източници, йерархии, парадиг-
ми и т.н.? 

От позицията на релативизиращите модели разбирането на постоянното настоява-
не върху академичната несъстоятелност на дадени теми изглежда лесно, макар това все 
още да не означава, че със същата тежест то би било и приемливо. На свой ред консерва-
тивният дискурс на позитивния разказ дори не би достигнал до проблематизиране от 
подобен род – всеки извор, всеки факт, всеки най-дребен детайл от миналото, колкото и 
мъгляв да е той, само с наличието си вече е част от големия наративен корпус. За попу-
листките (пара)истории съществени са само онези подробности, които са податливи към 
инсталиране в дадени популистки реторически стратегии, които на свой ред водят до 
облагодетелстване на групата техни автори и/или (зло)употребители, осъществено чрез 
придобиване на значими (обществени) ресурси. От тази гледна точка за този тип произ-
водство на информация със историческа насоченост „тъмните петна“ и хиатосите в ми-
налото са истинска благодат – подобни нестабилни терени предполагат всякаква намеса, 
която е вярна не по силата на факта, нито според убедителността на тълкуването, а пред-
ставлява усилие на вярата, умело подхранвана от лидерите-оратори. 

Класическата академична традиция не допуска наличието на научно познание, 
произведено вън от традиционните центрове и подчинено на императива на днешния 
ден. Така поне твърдят неговите представители. 

Ето защо тук историческите разкази, сглобени в желаната от масите форма, изобщо 
не биват калкулирани сред евентуалните диалогични партньори. Те не са нищо повече от 
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моментно състояние, което предизвиква насмешка, а продължаването на това явление 
във времето започва да предизвиква отегчено отвръщане на погледа. Деятелите на попу-
листкото историческо говорене на свой ред започват с обвинения – академичните исто-
рици не изпълнявали мисията си да създават и разпространяват познание, а причините за 
това са най-разнообразни – от личен мързел и/или стремеж към херметизиране на позна-
нието до промяна на научните моди с користни мотиви, корупция. 

В този ред на мисли деконструиращите парадигми полагат тези съперничещи си 
разкази в двете крайности спрямо точката на баланса и познавателния комфорт, която 
без договаряне заделят за себе си. 

Логично изглежда да се предположи, че решението в значителна степен би било 
плод на случая. Твърдение, с което мълчаливо се съгласявам с пропагандирания от рела-
тивистите поглед в дълбочина, според който няма проблем, имащ академичен статус по 
дефиниция. Той, подобно на много други предзададености, подлежи на рационално ос-
мисляне. Макар да ми е трудно да повярвам, че статутът на научен обект може да бъде 
заличен по аналитичен път (било поради силната инерционна компонента в логиката на 
научното откритие, били поради ред други причини), едва ли подобно препятствие след-
ва да препъва мисленето по пътя към все по-голяма задълбоченост. 

От друга страна, едва ли има съмнение и в съждението, полагащо всеки историчес-
ки извор като обект на научни усилия. Принцип, с който съвсем гласно давам глас в 
полза на позитивното познание и опита за достигане до твърда почва в процеса на изс-
ледване на дадени проблеми, макар напълно да съзнавам, че произвеждането на инфор-
мация борави с понятия, чиито обхват е исторически динамична величина. Ето защо 
между научният текст и Светото Писание допирни точки не следва да бъдат търсени. 
Освен по линия на употребения и в двата случая азбучен набор от букви. 

Академичната мода на свой ред се диктува не само от закономерностите в развити-
ето на науката (ако предположим, че такива не може да няма), но и от императива на 
обществото (какъвто сякаш безсъмнително има). Ето защо трудно можем да си предста-
вим значим обществен дебат, в който липсват асиметрии, осцилации и деформации на 
научно постигнати факти и интерпретации – все пак никому не следва да бъде вменява-
но задължението да разбира езика на науката по определение, нито трябва на някого да 
бъде по силата на някаква предзададеност отказван достъп до научно съдържание. Не-
напразно учените публикуват книги, в чиито предговори упоменават, че тяхна публика 
не са само колегите им, с които едва ли има как да се изненадат, нито само студентите 
им, за които незапознатостта с мисленето на техния преподавател би било съществен 
пропуск, поставящ под съмнение смисъла от университетското им образование, а като 
цяло интелигентната аудитория, в която мнозината са неспециалисти, но въпреки това 
желаят да поддържат сравнително високо ниво на информираност в сферите на своя 
интерес. 

Какво, прочее, трябва да се направи с тези извори, върху които всяко усилие от 
страна на изследователя изглежда като чиста проба мисловен експеримент, изпитващ 
прецизността на аналитичния инструментариум, без да има срещу себе си референтен 
резултат? 

Някому предложението за вслушване в автентичния изворов глас би се видяло изк-
лючително неуместно. Най-малкото – подобно съждение, ако не бъде разпознато като 
завръщане към ортодоксалния позитивизъм, то без съмнение делегитимира случилия се 
дотук текст в неговите най-дълбоки основания. Подобно настояване тутакси би се пре-
върнало в лесна плячка на деконструктивистите и на параисториците. 

Триумфалното завръщане на добрия, стар позитивизъм тук обаче има съвършено 
различни причини, а именно – историята, подобно на всяко друго сюжетно слово, се 
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разказва. Тя, подобно на приказката, изисква вяра, че това, което се възприема, е било 
точно така, както то е в разказа. Подобно на детето, което се страхува от лошите, за кои-
то снощи му е разказано преди заспиване, което търси героите с надежда да го спасят по 
магичен начин така, както преднишната вечер в приказката те са победили силите на 
отрицанието, запазвайки света цял и относително непокътнат, навярно по сходен начин 
общението с историческия разказ води до спонтанно, че и до осъзнато, себе-съпоставяне 
с героите и до успоредяване на личната биография с „Големия разказ“, с жизнеописани-
ето на общността. 

Веднага възниква въпросът не е ли това формула, която отрича правото на истори-
ята да се постави в реда на науките. Отговорът е лесно достъпната констатация за нали-
чието на собствен обект и методи, присъщи само на работата с историческа материя. Да, 
такова изказване също би могло да предизвика полемика, но навярно тук трябва да 
спрем с довода за всеобщата относителност на света, в който живеем. Особено на този, 
търсен и намиран в и чрез изследователски модели. 

Не е ли тогава излишна фигурата на учения-историк, комуто се пада според оби-
чайното определение отговорността за намирането, подреждането и тълкуването на 
фрагментите от миналата действителност в кохерентна картина, годна за възприемане не 
само от съзнание, работещо на честотите на професионалното проучване? Едва ли – 
отговарям също така веднага.  

Първият аргумент в тази насока е съвършено прозрачен – подобно на разказвача на 
приказки, който често пъти измисля или доизмисля своите истории, така и историкът е 
принуден нерядко да борави с факти, които не е установил. В модуса на приказката това 
е част от фикцията, а в науката – елемент от хипотеза, от някаква обяснителна оптика. В 
първия случай изобретяването на сюжет има за крайна цел достигането до поука, до 
превръщането на чистото художествено слово в опит за детето, за което е по-добре да се 
сблъска със света, имайки вече елементарните средства за оцеляване. Историята на свой 
ред, както е казал още Цицерон, е „учителка на живота“, само че на порастналите. На 
тези, които вземат истински отговорните решения. Макар по думите на Хегел тя да 
страда от не особено старателните си ученици, така или иначе научната история – вяр-
вам! – не се произвежда за нищо, а тъкмо с намерението да се превърне в част от общос-
поделеното знание, което прави от стадото група, чийто идентификационен код включва 
и историческа информация, мислена в най-широк смисъл. 

Ето защо – византийските извори наистина твърдят, че българския хан бил видян 
да извършва ритуали, свързани със сключване на договорни отношения с Империята. Те 
също така безсъмнително твърдят, че двамата господари разменили практиките си по 
свързване с дипломатическа клетва, с оглед на което българският хан извършил христи-
янски обред, а василевсът – езически... И така нататък... 
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РОСЕН ЛЮБЕНОВ 

 
 

Rosen Lyubenov. THE ORTHODOX IDEA IN RUSSIAN FOREIGN POLICY DUR-
ING THE WAR WITH OTTOMAN EMPIRE OF 1736–1739 

The break-out of the war of 1736–1739 and launching the Balkans by Russian troops intensifies the 
contacts between Russia and local people. The faith of orthodox subjects of the Ottoman sultan became 
pressing again as it was in the projects of local patriots aiming to remove Ottoman dominion and in the 
relations between the main actors in the events from the second half of the 30-ties of 18th C. The conflict 
between Russia and the Sublime Porte motivated the growth of freedom spirit rate among the orthodox 
people in the South-Eastern Europe, but these high expectations of the Ottoman subjects coincided with 
the possibility the religion to be used by diplomacy of Petersburg as an instrument in achieving political 
purposes. As a result of the Balkan peoples’ numerous enterprises during the Nemirov peace congress 
Russian representatives raise the idea to establish independent states Walachia and Moldavia under the 
protection of Anna Ivanovna. A certain emphasis of the common faith of the principalities and Her Maj-
esty is made. This declaration of the Northern Empire is the first official demand for obtaining a privi-
leged position in protecting definite territories in the Balkans, using the common religion as an argument, 
which later became an essential motive in Russian policy towards Balkans. At the end, contradictions 
between the allies – Russia and Habsburg Empire – led this idea to fail. As a compromise Moldavians are 
welcomed in Russian citizenship. Except the lack of unity of action, the potentials of Russian state in that 
moment is far from possible close engagement with the fate of the Ottoman orthodox subjects. 

Russian Balkan policy from 30-ties of 18th C. can be considered as a transition between the epochs 
of Peter I and this of Catherine II. During the period of governance of the first Russian emperor Russia 
made efforts to better the frame of Ottoman Christian subjects as a whole. At the same time the idea of 
use of Balkan people as shock troops in Russian-Ottoman terms is in ripening progress. During the war of 
1736–1739 Russian Empire raised again the question about the fate of the Orthodox people in the region, 
specifying definite territories, tributary to the sultan. Later, during the Catherine’s time, Russia would 
begin to pretend for the exceptional rights to protect all the Orthodox nations under Ottoman dominion, 
laying the stable foundations of this policy in the question about Danube principalities. 

 
Translated in English by Dimitar V. Atanassov 
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След смъртта на Петър І (28 януари / 8 февруари 1725 г.) руската външна политика 
губи присъщата ѝ преди това динамичност. Относно балканското направление сред рус-
кия двор се забелязва стремеж към запазване на мирните отношения с Османската импе-
рия. За подобна ориентация на Русия споменава френският представител в Петербург1. 
При Екатерина І2 руско-османските отношения се ограничават почти изцяло с урежда-
нето на новата граница между двете държави в заетите от Петър І области в Персия3. 

В отношенията между Русия и Портата обаче съществуват проблеми, които биха 
могли отново да ги противопоставят. Без съмнение един от тях е отмяната на неизгодния 
за Русия Прутски мир от 1711 г. Важен етап от постигането на тази цел е намирането на 
сигурен съюзник, особено с оглед на факта, че Османската империя продължава да бъде 
сериозен военен фактор в Югоизточна Европа. Като най-логичния избор за момента се 
очертава Дунавската монархия4. Общите допирни точки във външната политика на ви-
енския двор и Русия поставят началото на руско-хабсбургските преговори за съюз още 
през 1724 г., като Виена настоява, да се вземат предвид и отношенията с Османската 
империя5. В крайна сметка през 1726 г. се стига до сключването на съюзен договор меж-
ду двете държави6.  

Въпреки съюза между двата императорски двора през 20-те и първата половина на 
30-те години на ХVІІІ в., балканският въпрос все още не заема важно място в руските 
външнополитически разчети. При Петър ІІ (1727–1730) руско-османските отношения 
засягат предимно персийския въпрос, а много от опитите на балканското население да 
получи материална помощ от Русия остават без последствия7.  

В средата на 30-те години на ХVІІІ в. настъпва нова криза в руско-османските от-
ношения. Повод за влошаването на връзките между двете държави е полският въпрос и 
проблемите в района на Каспийско море, които са причина за избухването на войната от 
1736–1739 г. Насочването на руските войски към Балканите води до по-тесни контакти 
на Русия с местното население, а съдбата на православните поданици на султана отново 
става актуална както в проектите на местните дейци за отхвърляне на османската зави-
симост, така и в отношенията между главните участници в събитията от втората полови-
на на 30-те години на ХVІІІ в.      

Активизирането на руската външна политика е вследствие на променената между-
народна обстановка, но вероятно роля за това изиграва и новата императрица Анна Ива-
новна (1730–1740), която за разлика от нейните предшественици проявява по-голяма 
енергичност в държавните дела8. Едно от основните направления на руската владетелка 
става османското, като половината от нейното царуване преминава във война с Портата.   

Още преди избухването на конфликта с Османската империя руските посланици в 
османската столица многократно изпращат апели до своето правителство за по-твърда 
политика към Цариград, аргументирайки се с положението във владенията на султана и 
готовността на местното православно население да въстане. През 1735 г. И. И. Неплюев9 
и А. А. Вешняков10 започват да отправят до руското правителство предложения за воен-
ни действия срещу Портата. Отзоваването на Неплюев допълнително активизира Веш-
няков, който се опитва да убеди Петербург, че Русия ще бъде подкрепена от балканските 
народи, което е известно и на османските управляващи. Според царския дипломат осо-
бено опасно за султана е положението в Дунавските княжества, които ще се вдигнат 
незабавно след появата на руски войски11. По този начин той напомня на своето прави-
телство за възможността да използва надигането на балканското население в борбата със 
силите на султана.  

В релациите на руските резиденти от онова време се появяват такива изрази като 
„изкореняване на турците“, осъществяване „замислите на Петър“, уверения, че толкова 
благоприятни за Русия условия могат да не се появят и след сто години. Съдържащите се 
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в донесенията на царските дипломати оценки за вътрешното положение на султанските 
владения вероятно изиграват своята роля и имат въздействие върху правителството на 
Анна Ивановна, или поне на част от него. До средата на 1735 г. обаче всички тези при-
зиви не оказват реално влияние върху политиката на Русия в Югоизточна Европа, но от 
втората половина на същата година се забелязва по-твърд курс на руското правителство 
по отношение на татарите, васални на Османската империя. Може да се приеме, че през 
1735 г. Русия е готова за ограничени мерки на въоръжено противодействие, насочено 
непосредствено и само срещу татарите и все още се смята, че до конфликт с Портата 
няма да се стигне12.  

В същото време Вешняков не престава да насърчава своето правителство за война 
с османците, като отново подчертава благоприятната обстановка за провеждането на 
кампания срещу Портата и отбелязва, че „ваше величество законно владее сърцата на 
всички добри християни, намиращи се под игото на издъхващото варварство“13. В свои-
те записки А. Вешняков убедително доказва, че за Русия е настъпил моментът за реши-
телни действия – за „освобождението на бедните християни от безчовечното варварско 
иго“. В Петербург обаче и особено Остерман се опасяват от подобни идеи14. Важно мяс-
то в донесенията на руските резиденти в Цариград заема темата за ролята на Дунавските 
княжества в конфликта с Портата15. Подчертава се готовността на влашкото и молдовс-
кото население да въстане щом руските войски се приближат, както и желанието им да 
се освободят не само от османската зависимост, но и от притесненията на местните кня-
зе, разбира се, свързвайки всички тези надежди с Русия16.  

На 28 май 1736 г. Портата официално обявява война на Русия17. На път за Русия 
Вешняков минава през Молдова. Описвайки положението там, руският дипломат споме-
нава и за настроенията на местното население и неговото желание да получи „вечното 
поданство на Нейно императорско величество“. Той отбелязва и големите страхове на 
османците, които, по неговите думи, „изпитвали при всеки слух за движение на русите 
към Дунав“18. 

На 9 януари 1737 г. руската държава и Хабсбургската империя официално подно-
вяват съюза от 1726 г., който предвижда общ отпор в случай на опасност от страна на 
султана. С влизането на Дунавската монархия във войната виенският двор използва вече 
познатите от предишните сблъсъци с „наследствения враг“ мотиви за мобилизация в 
предстоящия конфликт19. Очевидно демонстрирането на религиозна солидарност е ха-
рактерен за епохата аргумент при военни сблъсъци и особено срещу противник, изпо-
вядващ друга религия, свидетелство, че той е необходим за мобилизирането на собстве-
ните поданици и значението на религията, най-малко сред тях, но в случая е по-важна 
ролята на този мотив, неговото отражение и влияние върху християнските поданици на 
султана. Въпреки реалните политически цели, които си поставят съюзниците във война-
та с Портата, афиширането на подобна идея би трябвало да изиграе мобилизираща роля 
сред християните и да засили тяхната надежда, че скоро „врагът на Христа“ ще бъде 
прогонен от техните земи. Вероятно такива настроения биха били значително по-
изразени, когато подобни намерения се демонстрират и от единоверна страна. Затова 
участието на Русия в конфликта от 1736–1739 г. се посреща от балканското православно 
население с нова надежда за отхвърляне на чуждото владичество. Тези очаквания на 
християните се потвърждават и от донесенията на Вешняков, в които руският дипломат 
подчертава желанието на православните поданици на султана да получат протекция от 
руската владетелка. В крайна сметка обаче армиите на Анна Ивановна се намират далеч 
от балканския боен театър и прокламирането на подобни цели от страна на Петербург, 
поне за момента, се преценяват като не толкова необходими 20.    
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Въпреки проявената от руските представители в Цариград активност, конфликтът 
от 1736–1739 г. не избухва заради стремежа на Русия да реши проблемите на православ-
ните в Османската империя21, но техните сведения относно надеждите на балканското 
население, свързани с Русия, оказват своето влияние и темата за съдбата на християнс-
ките поданици на султана става отново актуална сред руските управляващи среди. Неза-
висимо от сравнително умерените цели, които петербургския двор си поставя във война-
та22, не липсват и амбициозни планове за окончателното прогонване на османците от 
Европа. Такива виждания се споделят от главнокомандващия руските войски генерал 
фелдмаршал граф Б. Х. фон Мюних. Фелдмаршалът подчертава, че гърците ще намерят 
спасение под крилото на руския орел. За 1739 г. военачалникът предвижда влизане на 
царските войски в Константинопол, като отбелязва, че Анна Ивановна ще бъде короно-
вана в „Св. София“ като гръцка императрица23.                                 

Стремежът за голяма настъпателна война срещу Портата и безграничният оптими-
зъм на този план се доближават много до възгледите на руските представители в Цариг-
рад Неплюев и Вешняков. Това виждане за предстоящия конфликт с Османската импе-
рия обаче не се споделя от руския двор, който заема различни позиции относно значени-
ето на войната със султана24. Въпреки наличието на подобни планове за големи терито-
риални придобивки за сметка на Османската империя, правителството на Анна Иванов-
на си поставя значително по-реална задача като укрепване на южната граница. Бързата 
победа и изгодният мир би трябвало да увеличат престижа на Русия и да накарат Порта-
та в бъдеще да не провокира постоянно погранични инциденти25. Главнокомандващият 
руските войски обаче продължава да разглежда част от балканските територии като 
възможен театър на бъдещите военни действия. През лятото на 1736 г. Мюних изпраща  
т.нар. Разсъждение до Петербург. В него той пише, че е нужно войната да се разпростре 
и във „Влашката и Мултянската земя, в които много гърци и арменци живеят и руската 
защита ревностно желаят [...]“, а Портата, за да не загуби споменатите области, щяла да  
отстъпи на Русия Крим и Кубан. И в този документ фелдмаршалът говори за пренасяне-
то на военните действия в Дунавските княжества, като изтъква на преден план гърци и 
арменци, но руският главнокомандващ вече разглежда пренасянето на военните дейст-
вия във Влахия и Молдова като средство за натиск върху Портата, а не за присъединява-
нето им към Русия26 и още по малко заради някаква съпричастност към православното 
население там. Налице е известна еволюция в плановете на фелдмаршал Мюних. От 
прякото завоюване на Дунавските княжества се преминава към нахлуване в тяхната 
територия, но като средство да се решат териториалните претенции на Русия в друга 
посока, в случая в Крим. Вероятно обяснение за тази промяна във възгледите на Мюних 
трябва да се търси в самия ход на войната и възможностите на руската държава за мо-
мента. В същото време тази позиция на руския главнокомандващ не съвпада с виждани-
ята на Петербург относно развитието на конфликта с Османската империя. През 1736 г. 
правителството на Анна Ивановна разглежда възможността за подписването на мир с 
Портата27. Резултатите от кампанията през 1736 г.28, въпреки частичните успехи на рус-
кото оръжие, обаче не обезпечават възможността за постигането на изгодно споразуме-
ние с османците.                                                  

Предстояла нова кампания, а наред с това и включването на Хабсбургската импе-
рия във войната. Руско-османските отношения преминават в друг етап, в който цялата 
обстановка се променя. По различен начин се поставя и въпросът за Дунавските княжес-
тва29. Конфликтът между Русия и Портата способства за ръста на освободителните наст-
роения във Влахия и Молдова. В борбата на единоверната страна срещу Османската 
империя балканското население вижда реална възможност за своето освобождение. Тези 
надежди са в основата на по-тесните му контакти с Петербург, като се подчертават очак-
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ванията за скорошно избавление с помощта на православната държава. През есента на 
1736 г. от името на многочислена група влашки боляри с тайна мисия в Русия пребивава 
Преда Другънеску. Посредством живеещите в Русия представители на фамилиите Кан-
темир и Кантакузин той има задачата да склони руското правителство да окаже помощ 
на Дунавските княжества в освобождението им от османска зависимост. Първоначално 
пратеникът се среща с намиращия се по това време в Киев фелдмаршал граф фон Мю-
них, а след това заминава за Петербург. В руската столица Преда Другънеску предава 
искането за установяване на протекторат над княжествата, освен това представя на царс-
кото правителство доклад, чието основно съдържание съставлява предложение за актив-
ни действия на руските войски в направление Днестър и Дунав. Влашкият пратеник 
подчертава и възможността на Русия да използва стремежите на балканското население 
за отхвърлянето на османското господство.30 На 26 април / 6 май 1737 г. част от влашки-
те боляри отправят грамота до Анна Ивановна, в която руската императрица отново е 
помолена за защита от османците и за установяването на нейното покровителство. При-
зивът да бъдат освободени е свързан с общата православна вяра, която е поругана31. 

Апелите на населението от Дунавските княжества за подкрепа не остават без пос-
ледствия. Техните очаквания за избавление от османския гнет съвпадат с възможността 
Петербург да използва религията за постигането на политически цели, затова в хода на 
войната съдбата на православните в Османската империя отново да стане актуална. Под 
влияние на проявената от балканското население активност по-късно, на конгреса в Не-
миров32 Русия издига идеята за създаването на буферни държави от Влахия и Молдова, 
които трябва да бъдат под покровителството на Анна Ивановна. 

Още преди началото на срещата в украинското градче, намиращо се тогава на пол-
ска територия, изглежда, че и трите участващи държави имат абсолютно разминаващи се 
намерения и докато това е напълно разбираемо за Османската империя, от една страна, и 
християнските съюзници, от друга, то несъгласуваните действия между политическите и 
военните партньори изглеждат най-малкото странни и в крайна сметка предрешават 
изхода на конгреса33. 

Руските представители на този дипломатически форум34 се ръководят от инструк-
цията на Остерман от 14 / 25 юни 1737 г., в която се предвижда земите до река Дунав да 
бъдат във владение на петербургския двор, а Влахия и Молдова да са буферни държави 
под покровителството на Северната държава35. Подчертава се, че заради общата вяра на 
княжествата с Русия, те трябва да бъдат под единствената протекция на Нейно Импера-
торско Величество36. Русия е наясно, че Портата едва ли би проявила склонност към 
отстъпки, но разчита, че военните действия ще заставят султана да промени позицията 
си. Тези настроения намират отражение в инструкцията на Остерман от 14 юни 1737 г.37 

Същевременно сред руските политици се обсъжда и въпросът за евентуалната ре-
акция на Хабсбургската империя във връзка с повдигането на въпроса за статута на две-
те васални на султана области, където проличава убедеността на петербургския двор, че 
всичко това се прави за доброто на християнството. В релация от 15 / 26 юли 1737 г. до 
граф Остерман Иван Неплюев изказва безпокойство във връзка с поставянето на руските 
искания за Дунавските княжества и евентуалното недоволство на представителите на 
виенския двор. Руските представители на конгреса дори предлагат като алтернатива 
Влахия и Молдова да бъдат присъединени към Полша. В своя отговор от 26 юли / 6 ав-
густ 1737 г. граф Остерман се опитва да разсее съмненията за евентуално отрицателна 
реакция на Виена по въпроса за Влахия и Молдова, като изтъква, че Русия не се стреми 
да присъедини двете княжества, а да ги освободи, което според него би било полезно и 
за Виена38. Това свидетелства, че руското правителство демонстрира съпричастност към 
съдбата на Дунавските княжества. От този отговор не става ясно защо Остерман се 
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стреми към отделянето на Влахия и Молдова от властта на султана, кой е водещият мо-
тив, реалните политически интереси, свързани с установяването на двете буферни дър-
жави, попаднали под силното руско влияние или проява на някаква религиозна съпри-
частност. И в двата случая обаче отделянето на Дунавските княжества от Османската 
империя би дало възможност за по-благоприятни условия за живот на местното населе-
ние. В случай че Русия успее да прокара това свое искане още през 30-те години на 
ХVІІІ в., Петербург би могъл да установи покровителство над балкански територии – 
политика, която по-късно се реализира от руската държава. В крайна сметка проклами-
раната от Русия „независимост“ означава попадането на княжествата под неин протекто-
рат, а не абсолютно самостоятелно развитие на Влахия и Молдова. Не е ясно доколко 
подобна аргументация е била убедителна за Хабсбургската монархия, но важното в слу-
чая е това, че Остерман не смята за необходимо да прави някакви изменения в своите 
първоначални указания39. Поне до този момент руската дипломация възнамерява да се 
придържа към инструкцията от 14 / 25 юни 1737 г., без да променя своята позиция по 
отношение на двете дунавски области, васални на Османската империя. 

Въпреки че руските войски все още се намират далеч от Дунавските княжества и 
не могат да послужат за добра опора при решаването на задачите на царската диплома-
ция, Русия показва своята заинтересованост над територии заселени с православни. Ве-
роятно този ход на Петербург е продиктуван от дейността на балканското население, в 
частност на влашкия и молдовския елит, и многобройните му апели за подкрепа в името 
на единната вяра. Тези призиви на православните към Русия разкриват възможността за 
установяване и разширяване на руско влияние в региона. Осъзнавайки това, петербургс-
кият двор издига един от мотивите за постигането на тази цел, а именно демонстриране-
то на съпричастност към съдбата на християните, подвластни на султана. Това е форму-
лата, която се превръща в традиционна за балканската политика на руските владетели в 
отношенията си с Портата и подчинените ѝ православни народи.  

Руското правителство разглежда княжествата като сфера на своето политическо 
влияние, постигането на тази цел обаче зависи от успехите на бойното поле, както и от 
международната обстановка като цяло, затова не трябва да се преувеличава значението 
на издигнатата в Немиров широка програма от искания. Свидетелство за това е поредни-
ят ход на царската дипломация, която разработва и своеобразен резервен план, в случай 
че горните ѝ условия бъдат отхвърлени40. В „секретнейший рескрипт“ от 3 / 14 август 
1737 г. на царските дипломати на конгреса се препоръчва, ако османците упорстват да 
приемат първоначалните руски искания за бъдещите граници, то те да започнат сепара-
тивни преговори и да поискат задържането на Очаков, Кинбурн и Азов, заедно с приле-
жащите им области. Ако пълномощниците на султана се съгласят, то мирът с тях да бъде 
сключен без отлагане41. Причините за този завой в провежданата от Русия политика 
трябва да се търси в осъзнатото вече разминаване между големите цели и реалните ре-
зултати от хода на войната42. Вероятно обяснение може да бъде и разочарованието на 
руския двор от бойното сътрудничество със своя съюзник, което всъщност проличава от 
текста на гореспоменатия документ. Ето защо издигнатите в началото на конгреса иска-
ния не могат да служат за основание при характеризирането на стратегическите задачи 
на руското правителство. Вероятно Русия възнамерява да си послужи с принципа на 
поставянето на всички цели, към които се стреми, за да има възможност руската дипло-
мация да лавира и в крайна сметка да получи реалните за момента придобивки. Разбира 
се, от особена важност за реализирането на руските цели е ходът на самата военна кам-
пания. 

В крайна сметка обаче руските пълномощници получават по-късно новите указа-
ния и преговорите с османците започват на 16 / 27 август 1737 г., когато се открива и 
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първата официална конференция в Немиров в съответствие със старите инструкции. На 
19 август, на третото заседание, руските представители излагат своите максимални ис-
кания според първоначалната инструкция на Остерман от 14 / 25 юни 1737 г. Между тях 
е и условието Влахия и Молдова, да бъдат обявени за независими, но под покровителст-
вото на руската държава поради общото вероизповедание. Османските пълномощници 
заявяват, че ще обсъдят руските предложения. Въпреки че съюзните отношения между 
Русия и виенския двор предполагат общи координирани действия на двете страни, или 
да проявяват поне някаква лоялност една към друга, до такова единодействие не се сти-
га. На самото заседание хабсбургските представители не отхвърлят, но и не поддържат 
плановете на руските пълномощници. По-късно пратениците на виенския двор предават 
на руските си колеги официален протест във връзка с исканията на Русия за мир, обви-
нявайки последната, че нейните условия само ще дадат повод на Османската империя да 
прекрати преговорите43. Основното, от което са недоволни дипломатите на Дунавската 
монархия, е поставеният въпрос за статута на Влахия и Молдова44. 

На ново заседание, проведено на 22 август 1737 г., руските представители уточня-
ват своите териториални претенции, като Православието е изведено отново като обясне-
ние за стремежа на Русия да промени статута на Дунавските княжества: „Ея императорс-
кое  Величество ничего собственное владъние за р. Днъстром искать не изволитъ; токмо 
предложено объ Валахiи и Молдавiи по единовърiю тъхъ народов для свободы  ихъ, о 
которых послъ средства найдутся купно съ союзническими римско-цесарским послами 
какъ установить“. На 23 август 1737 г. османските делегати изпращат руските и хабс-
бургските искания за обсъждане в Цариград. Възползвайки се от паузата на конгреса, на 
27 август руските представители започват с османците преговори за сепаративен мир45. 
Вероятно тази стъпка на руската дипломация е продиктувана от неразбирателството  
между двете съюзни сили, което безспорно води до появата на взаимни подозрения в 
християнския лагер. Възможно е в Петербург да са били убедени, че и Дунавската мо-
нархия прибягва до самостоятелни преговори с османците. Това принуждава руското 
правителство да се опита да спечели по-малки, но изглеждащи по-реални за момента 
придобивки. Сепаративните преговори между русите и османците според новите реск-
рипти на Остерман от 11 и 23 септември 1737 г. трябвало да бъдат продължени46. За 
представителите на петербургския двор обаче става ясно, че османските пълномощници 
няма да приемат руските искания за оставането на Азов, Очаков и Кинбурн във владение 
на Анна Ивановна и конференцията се осъжда на провал. На 21 октомври 1737 г. участ-
ниците в конгреса в Немиров започват да напускат мястото, което няколко месеца преди 
това било определено за постигането на мира47. 

Причините за неуспеха на Русия да наложи своето покровителство над Дунавските 
княжества могат да бъдат поне три. На първо място, това са различните гледни точки на 
съюзниците по отношение на двете васални на султана области. Наличието на некоор-
динирани, дори противопоставящи се действия в лагера на двете християнски държави 
предварително обрича на неуспех всяко започнато от тях дело, а въпросът за статута на 
Влахия и Молдова демонстрира по безспорен начин това. На второ място, вижда се 
твърдостта и праволинейността на османските пълномощници по време на конгреса. 
Тази неотстъпчивост от страна на представителите на султана до голяма степен е про-
диктувана и от очевидните и за тях разединени действия на Русия и Хабсбургската им-
перия. И на трето място, но не по-значимост обаче, е факторът военни действия. Руските 
искания, особено тези по отношение на Дунавските княжества, не са подплатени с необ-
ходимите за реализирането на подобна цел успехи на бойните полета, които биха напра-
вили претенциите на царския двор безспорни.  
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Мирните преговори в Немиров завършват безрезултатно, но те не остават без пос-
ледствия за ролята и влиянието на Русия в региона. Издигнатите от руските представи-
тели на конгреса искания предвиждат самостоятелно развитие за Дунавските княжества, 
но под царски протекторат, което на практика се явява първото официално заявление на 
Северната държава да покровителства територии от Балканския полуостров, аргументи-
райки се с общата религия, мотив, който се превръща в основен за политиката на Петер-
бург по отношение на Османската империя и подвластните ѝ православни поданици.  

Противоречията и некоординираните действия между съюзниците на масата на 
преговорите и на бойното поле са в основата на проваления опит да бъде променена 
съдбата на двете васални на османците княжества. В крайна сметка конгресът е закрит и 
оръжието се оказва единственото възможно средство за всяка една от страните да реши 
поставените си задачи.  

Надеждите на балканското население продължават да се свързват с Русия и самия 
ход на военните действия. Това се потвърждава от поредните апели на православните в 
Югоизточна Европа за подкрепа, отправени до руския двор. Така например в записка от 
септември 1737 г., адресирана до руския двор, влашките първенци споменават за опита 
на хабсбургските части във Влахия да накарат местното население да приеме протекция-
та на императора, както и за нежеланието на власите да приемат това, понеже „сме очак-
вали отдавна много по-християнска протекция на Ваше Величество [...]“, се казва в до-
кумента48. Този документ е донесен в Русия през декември 1737 г. от Димитрие Скута-
ри49. Освен споменатата записка  влашкият пратеник носи със себе си и една друга мол-
ба, съставена и подписана от болярите, в която последните молят Влахия да бъде приета 
под руско покровителство50. На 8 /19 март 1738 г. Влад Боцулеску изпраща писмо до 
Остерман, в което руският дипломат се осведомява, че влашките боляри, намиращи се 
по това време в Трансилвания, са го упълномощили да замине за Русия. От писмото 
става ясно, че тази поредна мисия на влашкото население има за цел да заинтригува 
руското правителство с желанията, които вече били известни „от писмата, които са били 
изпратени на императорския двор“. В крайна сметка по неизвестни причини предвиде-
ното пътуване на Боцулеску не се осъществява51. 

Подновяването на военните действия води и до активизирането на балканското на-
селение в императорските владения. Така например православните от Хабсбургската 
монархия, както и при Петър І, изразяват своята готовност да се включат в избухналия 
конфликт. След изтеглянето на хабсбургските войски от Белградската област Сръбският 
патриарх Арсений изпраща прошение до Анна Ивановна от 9 януари 1738 г., в което се 
подчертава готовността на сърбите да подкрепят руската армия, ако последната се приб-
лижи към тях52. Това желание на православния духовник не остава без последствия, но в 
крайна сметка отговорът идва от друга посока. В прошение от 28 март 1738 г. до руската 
императрица архиепископът на Рашка и митрополит на Нови Пазар Евтимий Дамянович 
споменава за поредния призив на Дунавската монархия53, но също така и за един нов 
способ на виенския двор да предизвика антиосманско въстание сред сърбите, а именно 
разпространяването на слуха, че руските войски приближават към Видин54. Впрочем 
руските части по това време са доста далеч от балканския боен театър – в Крим и Север-
ното Причерноморие. Близостта на съюзническите части до района би трябвало да пов-
лияе върху изхода на кампанията и да накара балканското население да се активизира и 
да повярва в успеха. Освен това апелът свидетелства, че православна Русия се ползва с 
голямо влияние сред балканското население и Виена добре осъзнава това, за да го из-
ползва за успеха на военната кампания. Вероятно разпространяването на мълвата за 
приближаването на руските войски не цели само да демонстрира усърдието на един 
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съюзник, в случая Русия, но и да бъде използвана религиозната близост между руси и 
балканското население за мобилизирането на православните в Османската империя. 

В същото време Русия продължава да уверява населението на Балканите в своята 
освободителна мисия, свързана с благото на общата християнска вяра. От пролетта на 
1738 г. е известна преписка на руския главнокомандващ с т.нар. от него „мултянски 
господа“, които съвсем недвусмислено му заявяват, че очакват освобождение. Мюних ги 
уверява в „благосклонността“ на Анна Ивановна, която „има желание не само господар-
ствата от турското иго да освободи, но и във всичко щастливи да направи, ако е възмож-
но, да учреди от тях отделни свободни княжества“. Очевидно обещанието на фелдмар-
шала съвпада с издигнатата по време на конгреса в Немиров широка програма и вероят-
но цели спечелването на симпатиите на местното население с оглед предстоящото нав-
лизане на руските войски в Молдова. В същото време фелдмаршалът не пропуска да 
отбележи, че осъществяването на „добродетелното намерение на Нейно Величество“ 
зависи от хода на новата кампания и моли балканското население да прояви търпение55. 
По-късно в писмо до И. Неплюев  Мюних уведомява руския дипломат за кореспонден-
цията си  с „мултянските“ представители, като отбелязва, че той „продължава своя бла-
гополучен марш [...] към общата за всички християни полза“. Освен това се споменава и 
за „старанието на Нейно Величество за избавянето на влашката земя [...] от варварските 
ръце [...]“56.           

Пред Европа руското правителство също се опитва да представи своето участие в 
конфликта с Османската империя с това, че води тази война в името на християнството и 
защитата му от „вечния враг“, като намеква за призванието на Русия да се противопоста-
вя на иноверния неприятел и да защитава християните. В писмо на граф Остерман до 
кардинал Фльори от 19 / 30 септември 1738 г. руският дипломат уверява своя френски 
колега, че „войната (срещу османците – б. м. Р. Л.) се води против заклетия враг на 
християните, които той се стреми да изтреби, и ние ще бъдем отговорни пред Бога и 
християнството, ако не употребим в защита на последното дадената ни от Господа си-
ла“57. Година по-късно, на 7/18 август 1739 г., Остерман пише ново писмо до кардинал 
Фльори, в което споменава за последните победи на Мюних срещу османците, като от-
белязва, че „благословеното оръжие на Нейно Императорско Величество е единственото 
средство да донесе покой на християните, изповядващи Неговото (на Бога – б. м. Р. Л.) 
свято име, и да го принуди към разумен мир, този заклет враг на християнството“. Ос-
терман завършва със следното: „[...] Бог няма да се откаже от своята поддръжка от тол-
кова спасителни и християнски намерения“58. Очевидно тук не се демонстрира намере-
ние за окончателно справяне с османския въпрос, което би трябвало да означава прогон-
ването им от Европа, а постигането на някакъв изгоден изход от войната, вероятно тери-
ториални придобивки за Русия, които да укрепят границите ѝ на юг. В същото време не е 
ясно дали руският дипломат е достатъчно искрен с френския кардинал, особено като се 
има предвид, че Версай няма да бъде поласкан от сериозни териториални придобивки на 
Русия в Югоизточна Европа, но по-важното в случая е, че религиозният мотив е използ-
ван като оправдание за този сблъсък, потвърждавайки все още важната му роля в меж-
дународните отношения през 30-те години на ХVІІІ в.          

През 1739 г. руските войски съсредоточават действията си против османските сили 
на територията на Молдова59. Същевременно през лятото на същата година става ясно, 
че Виена е принудена да излезе от войната60. Дори след новината за сключването на 
мира между Портата и Хабсбургската империя61 Мюних настоява за продължаване на 
военните действия, като се аргументира с това, че „не само местното население (т.е. 
молдовското – б. м. Р. Л.) с необикновена радост желае покоряването на Вашата държа-
ва, но и сръбският патриарх Арсений със сълзи на очи моли Ваше Величество за покро-
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вителство“62. В хода на тази кампания се променя виждането на руското правителство 
относно статута на земите, разположени на север от река Дунав. Идеята за независимост 
на Дунавските княжества под покровителството на петербургския двор се изоставя, а 
като възможно решение на въпроса се предлага присъединяването на завзетите от руски-
те войски до момента територии. На 23 август 1739 г. Мюних издава от името на импе-
ратрицата възвание към всички молдовци, приканвайки ги да приемат руско поданство. 
Според думите на фелдмаршала местното население „приема височайшата протекция 
със сълзи на очи“. Специална молдовска депутация се среща с руския главнокомандващ 
и изразява готовност да постъпи в поданство на Анна Ивановна. На 3 септември руските 
войски тържествено влизат в Яш, а Молдовският митрополит отслужва благодарствен 
молебен в тяхна чест и моли императрицата за защита и милост. Освен това на 5 септем-
ври 1739 г. се сключва и писмен договор за встъпването на молдовците в руско поданст-
во при запазването на пълната им вътрешна самостоятелност63. Така инструкцията на 
Остерман от 14 юни 1737 г. за отделянето на Влахия и Молдова от властта на султана 
намира практическо приложение64, или поне в част от тези земи. Актът демонстрира 
известна последователност в отношенията между Русия и Дунавските княжества, в слу-
чая във връзките с Молдова. Постигането на подобно споразумение не е първият случай 
на договорни отношения между двете страни. По времето на Петър І, а също така и в по-
ранен етап от руско-молдовските отношения, се е стигало до аналогични съглашения. 
Чрез едни такива споразумения Русия демонстрира намерението си да уважава нацио-
налните традиции на княжеството и да запази вътрешната му автономия. Остава открит 
въпросът дали този статут е щял да бъде запазен, ако преминаването на Молдова в руско 
поданство би се осъществило на практика. Все пак проявата на едно такова почитане би 
трябвало да укрепи влиянието на Русия като държава – покровителка на православните 
християни в Югоизточна Европа. Последователността се състои в това, че в плановете 
на Петербург на Балканите главно място продължава да заема въпросът за присъединя-
ването на Дунавските княжества или установяването на някакъв вид протекторат над 
тях; разбира се, решаваща роля за това изиграва географското положение на двете ва-
сални на султана области.   

Общата религия се разглежда от Петербург като залог за вярност от страна на 
евентуалните нови поданици на руската императрица. За да оправдае продължаването на 
войната и необходимостта от задържането на Молдова, Мюних изтъква и аргумента, че 
местното население е от православната вяра, и това, според него, би определило благос-
клонността му към Русия и в бъдеще65. В донесение от 9 септември 1739 г. Мюних пос-
тавя въпроса за продължаването на войната с цел развиване на постигнатите успехи, и в 
частност заради освобождението на Молдова. Руският главнокомандващ подчертава 
необходимостта от задържането на княжеството, като дава и редица други аргументи в 
полза на това свое предложение, в това число и възможността да се използват местните 
ресурси, от страна на военните части, които трябва да носят службата там. Молдова 
също така би могла да играе ролята на добре защитена нова граница на Руската импе-
рия66. Фелдмаршалът излага своето становище от позицията на прагматичен военен, но в 
същото време извежда като един от мотивите и религиозната връзка, разбира се, като 
гаранция, че местното население, ще бъде предано на руския двор. 

Главното условие за изпълнение на конвенцията от 5 септември 1739 г. обаче е ус-
пешният за Русия ход на конфликта. В крайна сметка усложнената международната 
обстановка поради излизането на Хабсбургската монархия от войната и надвисващата 
опасност от страна на Швеция принуждава Петербург да побърза със сключването на 
мира67. Слуховете за край на войната, след която Влахия ще остане „под турско робст-
во“, са причина местните да молят императрицата „със съкрушени сърца“ за освобожда-
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ването им и приемане в „православно поданство“68. Петербург обаче няма възможност 
да удовлетвори подобна молба и статутът на Дунавските княжества остава непроменен. 
Единственото нещо, което петербургският двор би могъл да направи за момента, е да се 
опита да защити населението на княжествата от евентуални отмъстителни действия от 
страна на Османската империя.          

Въпросът за съдбата на участниците в наскоро завършилия конфликт продължава 
да намира своето място в руско-османските отношения и в следвоенния период. През 
декември 1739 г. в Цариград пристига А. Вешняков, който подписва конвенция с Порта-
та за изтеглянето на руските войски от Молдова. Според чл. 5. от това съглашение се 
обявява пълна амнистия за жителите на княжеството. Освен това те имат право да на-
пускат страната заедно с руските войски, но в същото време им се предоставя и възмож-
ността да се завърнат по родните си места, като получат обратно имуществата си69. 
Включването на подобен член в конвенцията е първият случай, когато в руско-османско 
съглашение се предвижда пълна амнистия на жителите на Молдова, участвали във воен-
ните действия на страната на Русия. Проявената от страна на руския двор загриженост за 
съдбата на княжеството след края на войната трябва да запази симпатиите на местното 
население към Русия, да укрепи нейния престиж и в бъдеще сред останалите балкански 
народи, които се надяват на помощта ѝ70. 

Избухването на войната от 1736–1739 г. и насочването на руските войски към Бал-
каните води до по-тесни контакти между Русия и местното население. Същевременно 
съдбата на православните поданици на султана отново става актуална както в проектите 
на местните дейци, така и в отношенията между главните участници в събитията от вто-
рата половина на 30-те години на ХVІІІ в. 

Издигнатата в Немиров идея за покровителство над Дунавските княжества поради 
различни причини не се реализира. Въпреки че преговорите по този въпрос завършват, 
без да се постигне мирно решение на проблемите между християнската коалиция, от 
една страна, и Портата, от друга, конгресът от 1737 г. не остава без последствия за роля-
та и влиянието на Русия в региона. Издигнатите от руските представители на междуна-
родния форум искания предвиждат отделянето на Влахия и Молдова от властта на Пор-
тата и поставянето им под протектората на Петербург, което на практика се явява първо-
то официално заявление на Северната империя да покровителства територии от Балкан-
ския полуостров, аргументирайки се с общата религия, мотив, който се превръща в един 
от основните за постигането на политическите цели на руската държава в Югоизточна 
Европа. Освен че са налице първите противоречия за влияние в региона между Великите 
сили, в случая между съюзниците Русия и Хабсбургската монархия, конгресът в Неми-
ров отбелязва и един нов момент – това е намерението на Руската империя да се ангажи-
ра със съдбата на земи, заселени с православни, очертавайки начина на действие и посо-
ката на балканската си политика като поетапен стремеж да се установи покровителство 
над територии, намиращи се под васалната зависимост на султана. В руската балканска 
политика събитията от 30-те години на ХVІІІ в. се явяват своеобразен преходен период 
от епохата на Петър І към царуването на Екатерина ІІ. При първия руски император 
Русия прави опити да подобри съдбата на османските поданици християни като цяло, а в 
същото време се съзрява и възможността за използване на балканското население като 
ударна сила в руско-османските конфликти. По време на войната от 1736–1739 г. руска-
та държава отново повдига въпроса за съдбата на православните, но като го конкретизи-
ра, посочвайки определени територии, васални на Османската империя. По-късно при 
Екатерина ІІ Русия ще започне да претендира за правото да покровителства всички пра-
вославни в османските владения, като поставя здравите основи на тази своя политика 
именно във въпросните Дунавски княжества. Освен некоординираните действия между 
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съюзните християнски държави както на бойното поле, така и в дипломатическите проя-
ви, самият потенциал на руската държава през 30-те години на ХVІІІ в. все още не поз-
волява да се ангажира по-сериозно със съдбата на християнските османски поданици. 

В края на войната от 1736–1739 г. се стига до акт, който би могъл да бъде опреде-
лен като реализиране на част от намеренията на царската дипломация, издигнати по 
времето на конгреса в Немиров, но с тази разлика, че вече става дума само за едно от 
княжествата, чийто статут значително се разминава с руските намерения, демонстрирани 
през лятото на 1737 г. С влизането на войски на Анна Ивановна в Молдова и установя-
ването на преки контакти с местното население Русия се опитва да постигне своите це-
ли, или поне част от тях, за влияние на Балканите чрез демонстриране на своята загри-
женост за съдбата на православните народи, като приема молдовците в свое поданство. 
По време на войната Русия многократно заявява своите „спасителни и християнски на-
мерения“ по отношение на османските поданици. В тази демонстрация на религиозна 
съпричастност често забележима роля играят и завоевателни подбуди, свидетелство, за 
които се явява съдбата на Молдовското княжество през есента на 1739 г. Погледнато от 
строго религиозна гледна точка обаче за една държава, която смята себе си за център на 
Православието, не е съществено дали освободените християни ще могат да възстановят 
държавнополитическия си живот или просто ще станат поданици на единствения силен 
и независим източноправославен владетел, каквато в случая е Анна Ивановна. Все пак 
основната задача, която се демонстрира от руското правителство, щяла да бъде изпълне-
на, а именно – да възтържествува  християнството.  

От самото начало на войната Русия предявява своите претенции за протекторат над 
двете Дунавски княжества. Впоследствие обаче Петербург съсредоточава усилията си 
само върху Молдова. Тази промяна във вижданията на руското правителство се дължи 
основно на липсата на възможности за реализирането на подобна цел за момента. Вся-
какви претенции и намерения все пак били обвързани с хода на самата война, а в случая 
става ясно, че армиите на Анна Ивановна могат да стигнат само до едно от споменатите 
княжества, именно това, което е разположено по близо до Русия.  

В крайна сметка този ход на царската дипломация остава без последствия, но под-
писаното руско-молдовско съглашение, както и включването на условие в мира за ам-
нистия на участниците във войната, засилва надеждите на балканското население, че 
православна Русия се опитва да промени съдбата на християнските поданици на султана. 
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ките сили“. Вж.: Славянские народы..., 81–82; Анисимов, Е. В. Россия без Петра: 1725–1740 г. СПб, 1994, с. 
122. 



 
 

                                                                                                                                 
5 Дунавската монархия се нуждае от приятелски отношения с Русия, след като последната заема мястото на 
Швеция и Полша на важен политически фактор в Европа. Самата международна обстановка благоприятства 
за руско-хабсбургското сближаване. След приключването на персийския проблем през 1724 г., отпадат и 
резервите на Виена, че може да бъде въвлечена в конфликта. Освен това Дунавската монархия е в обтегнати 
отношения с морските държави – Англия и Холандия, и не на последно място се явява необходимостта от 
признаването на Прагматическата санкция. От своя страна Петербург осъзнава, че трябва да си гарантира 
балтийските придобивки. Известни са и общите интереси на Русия и Хабсбургската империя по отношение 
на Полша и османската държава. Вж.: Първев, И. Балканите между две империи. Хабсбургската монархия и 
османската държава 1683–1739. С., 1997, 208–210; по-подробно за сключването на руско-хабсбургския трак-
тат вж.: Соловьев, С. М. История России с древнейших времен. – Във: Сочинения, Кн. Х, Москва, 1993, 26–
29. 

6 Актът има отбранителен характер и за разлика от предишните антиосмански споразумения, които се подпис-
ват вследствие на непосредствена османска заплаха, този от 1726 г. има превантивен характер, предвиждащ 
взаимно подпомагане в случай на нападение от страна на Портата. Вж.: Първев И. Цит. съч., с. 214. 

7 Така например в прошение до руския император от 20 февруари 1728 г. Белградският митрополит Мойсей 
Петрович се оплаква от притесненията на католическото духовенство над сърбите от хабсбургските владе-
ния. Той изразява надеждите на всички православни, насочени към руския владетел, наричайки последния 
„благочестив горещ поборник и бодър защитник на Източната църква, наш всемилостивейши господар и 
покровител“. Вж.: Политические и культурные отношения России с югославянскими землями в ХVІІІ в. До-
кументы. Москва, 1984, с. 74; Соловьев, С. М. Цит. съч., с. 299. Молбите на Белградския митрополит от 1727 
г. и 1732 г. за парична и материална помощ също остават без последствия. Едва през март 1733 г. аналогична 
молба на манастира Предтеча от Банат се удовлетворява от руското правителство. Вж.: Политические и 
культурные отношения..., 85–92. 

8 Както Екатерина І, така и Петър ІІ отдават много повече внимание на забавленията, отколкото на активния 
политически живот. Показателно е мнението на саксонския посланик при руския двор за младия Петър ІІ: 
„Бог знае, какво той харесва – той се отнася апатично към всичко, с изключение на лова“. В същото време 
Екатерина І изпитва голямо удоволствие от баловете и фойерверките, всъщност последното е особено пред-
почитано и от Петър І. Анна Ивановна, подобно на своя чичо Петър Велики, много обича да прекарва сво-
бодното си време в Измаилово, където се формира едноименният гвардейски полк по подобие на Преобра-
женския и Семьоновския. Вж.: Анисимов, Е. Россия..., с. 205. 

9 Иван Иванович Неплюев (1693–1773) е резидент в османската столица за периода 1721–1735 г. според руско-
османския договор от 1720 г., който дава правото на Русия да има отново свой представител в Цариград, след 
като Прутският мир от 1711 г. отменя възможността на царския двор да разполага със свой постоянен пъл-
номощен министър при султана. 

10 Алексей Андреевич Вешняков подпомага руския представител в Цариград И. Неплюев в работите на царска-
та мисия там от 1729 г. като негов главен помощник и фактически негов заместник. След заболяването на 
Неплюев през 1735 г. Вешняков се обявява за резидент, а впоследствие получава пълномощия и от Петер-
бург. След войната от 1736–1739 г. Алексей Андреевич отново е назначен за резидент в Цариград, като из-
пълнява тази функция до смъртта си през 1745 г. 

11 Стоилова, Т. Третият Рим. Мирните решения на руската имперска политика в Югоизточна Европа през 
ХVІІІ в. С., 2001, с. 46; Кочубинский, А. Граф А. И. Остерман и раздел Турции. Из истории Восточнаго воп-
роса. Война пяти летъ (1735–1739 г.). Одесса, 1899, с. 93. В същото време Вешняков прави известно разгра-
ничаване между османските поданици, като изтъква страстта на „константинополските гърци“ към парите, 
наричайки ги още „безделници, нито вяра, нито закон, нито чест имат [...] и ни ненавиждат повече от самите 
турци, но гърците от областите и още повече българите, власите, молдовците и други силно очакват избавле-
нието си от османското иго и така силно са предани на Русия“. Вж.:  Шульман, Е. Б. О позиции России в 
конфликте с Турцией в 1735–1736 гг. – Във: Балканский исторический сборник. Кишинев, 3 / 1973, с. 14;   
Соловьев, С. М. Цит. съч., с. 406. 

12 На 16 юни 1735 г. се свиква т.нар. таен съвет, който подписва документ, утвърден след това от императрица-
та. Този акт, наречен от А. Остерман „Разсъждение на Кабинета“, представлява по същество официално ре-
шение на руското правителство за въоръжено противодействие на опита на Османската империя да насочи 
татарите към Каспийско море, а именно чрез руска въоръжена диверсия в Крим. Според Е. Б. Шульман на-
лице е следната ситуация: Портата счита за възможно да осъществи похода на татарите в каспийското крайб-
режие, без да се стигне до разрив с Русия, а Анна Ивановна се надява да предприеме поход в Крим, без да се 
стигне до конфликт със султана. Ето защо Остерман остро упреква резидентите си в Цариград за тяхното 
предложение за придвижване на част от руските войски, намиращи се в Полша, към молдовската граница. 
Това би могло да изостри отношенията с Османската империя. По-подробно за самия документ и за целите 
на руската политика през 1735 г. вж.: Шульман, Е. Б. Цит. съч., 25–37. 

13 Соловьев, С. М. Цит съч., с. 406. 
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14 Граф Остерман се опасява от военните увлечения на руския дипломат в Цариград и неговите „освободителни 
симпатии към бедните християни“. Вж.: Кочубинский, А. Цит. съч., с. 98. 

15 По-подробно за връзките на Неплюев и Вешняков с представители на Влахия и Молдова вж.: Шульман, Е. Б. 
Цит. съч., с. 15. 

16 Шульман, Е. Б. Цит. съч., с. 15. 
17 Всъщност военните действия между Русия и Портата започват още през март 1736 г., когато руските сили 
атакуват първите укрепления на османската крепост Азов. Вж.: Широкорад, А. Б. Русско-турецкие войны 
1676–1918 гг., Минск–Москва, 2000, 88–91. 

18 За разлика от първия руски посланик в Цариград П. А. Толстой, който в началото на конфликта от 1710–1711 
г. е хвърлен в тъмницата, А. А. Вешняков не последва неговата съдба при избухването на войната от 1736–
1739 г. След започването на военните действия царския дипломат придружава великия везир в османския 
лагер при Бабадаг (Добруджа), а по-късно е освободен. Самото му освобождаване на 22 октомври 1736 г. и то 
с писмо на великия везир до Остерман, би могло да се приеме като свидетелство за желанието на Портата да 
реши проблемите си с Русия по мирен път. Вж.: Кочубинский, А. Цит. съч., с. 169; Шульман, Е. Б. Цит. съч., с. 
17. 

19 На 6 юни 1737 г. се изготвя и манифест за войната от страна на хабсбургския император, където необходи-
мостта от намеса се обосновава не само от съюзните задължения, но и от съображения за „благото на цялото 
християнство“, което трябва да се защитава от „пагубните планове на неверниците“. Вж.: Първев И. Цит. 
съч., с. 232. 

20 Петербург също използва религиозна формулировка в хода на военната кампания. В грамота на Анна Ива-
новна до донската войска от пролетта на 1739 г. императрицата използва вече познатия от времето на Петър І 
религиозен мотив, като нарича османците и татарите „вероломни наши неприятели и на цялото християнско 
име врагове [...]“. Този документ свидетелства за  представата, която се опитва да създаде руското правител-
ство за Османската империя сред собствените си поданици, използвайки вече познатата религиозна символи-
ка, която трябва да оправдае политическите цели на Русия и същевременно да мобилизира собственото си 
население в борбата срещу „общия враг на християнството“. Вж.: Сб. РИО. Т. 126 – томъ ІХ, 1907, с. 235. 

21 Войната от 1736–1739 г. избухва под влиянието на две причини: от една страна, това е конфликтът за Полша, 
а от друга, нарушаването на руската граница от кримските татари. Вж.: Христов, Д. Цит. съч., с. 125. Относ-
но политиката на Анна Ивановна, според руския автор А. Б. Каменский, царицата действа в южното направ-
ление на външната политика на Русия, както Петър І, и се ръководи откровено от имперски цели. Вж.: Ка-
менский, А. Б. Российская империя в ХVІІІ веке: Традиции и модернизация. Москва, 1999, 167–168. 

22 Според т.нар. Разсъждение от 16 юни 1735 г. в случай на война с Османската империя връщането на Азов 
трябва да стане една от близките цели на Русия. В същото време няма нито преки, нито косвени указания за 
направление на руските войски към балкански територии както в споменатия документ, така и в рескриптите 
до руските резиденти в Цариград. Съвещанието от 16 юни взима решение за военна акция срещу татарите, 
ако те предприемат похода, и на подготовка към по-сериозни действия, ако конфликтът доведе до война с 
Портата, посочвайки и главната руска цел – Азов. Вж.: Шульман, Е. Б. Цит. съч., 32–33. 

23 На 14 април 1736 г. Мюних пише писмо до Бирон, в което разработва своеобразен план за война с Портата. 
Фелдмаршалът е твърдо за сблъсък с Османската империя и излага своето виждане, според което през 1736 г. 
руските войски трябва да завладеят Азов, Дон, Днепър, Перекоп, ногайските земи между Дон и Днепър до 
Черно море, ако е възможно и Крим. За 1737 г. се предвижда овладяването на Кримския полуостров, Кубан и 
закрепване в Кабардия. 1738 г. би трябвало да доведе на Русия нови завоевания над  Белгородската и Бу-
джакската орда, Молдова и Влахия. През 1739 г. Мюних предвижда дори влизане в Цариград. В крайна смет-
ка фелдмаршалът познава само броя на кампаниите и времетраенето на войната. Съвременниците на Мюних 
го описват като особено честолюбив и винаги украсяващ събитията, черта, която донякъде обяснява крайно 
оптимистичния му план, особено заключителната му част. За плана по-подробно вж.: Шульман, Е. Б. Цит. 
съч., 38–42. 

24 За позицията на руското правителство може да се съди от писмото на А. И. Остерман до великия везир от 12 
април 1736 г., в което се подчертават проблемите между Русия и Портата, освен това се отбелязва и готов-
ността на Петербург да урегулира конфликта по мирен път. От писмото не става ясно при какви условия Ру-
сия е готова да възстанови мира, но се намеква, че той трябва в достатъчна степен да обезпечи безопасността 
на руската държава. Тъй като не става дума за широки териториални придобивки, би могло да се предполо-
жи, че намерението на царския двор е да се анулира Прутският договор. Дори готовността на Петербург да 
преговаря за мир в началото на войната е свидетелство за намерението на Русия да реши възможно по-скоро 
проблемите си с Портата. Според Е. Б. Шульман писмото на Остерман отразява позицията на руското прави-
телство, което, от една страна, поради вътрешни трудности не желае война с Портата, а от друга, във връзка с 
благоприятната външнополитическа обстановка се надява да се сдобие с неголяма, но политически значима 
победа над Османската империя. Вж.: Шульман, Е. Б. Цит. съч., 43–45. 

25 Затова, че през пролетта на 1736 г. Русия се стреми колкото може по-скоро да реши проблемите си с Портата 
и да не си поставя големи и трудноизпълними задачи, свидетелства и т.нар. Разсъждение на Кабинета от 23 
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март 1736 г. (по-подробно за него вж.: Шульман, Е. Б. Цит. съч., 45–49), което  е утвърдено от императрицата 
и отразява в по-голяма степен, отколкото писмото на Остерман, възгледите  на руското правителство. Според 
„Разсъждението“ от 23 март 1736 г. се предвижда връщането на Азов и областта около него. Именно кримс-
ката експедиция би трябвало да накара османците да сключат бърз мир. Все пак тя се предвижда, ако войната 
продължи и през 1737 г., докато Русия смята конфликтът да приключи през 1736 г.; вж.: Шульман, Е. Б. Цит. 
съч., 45–50. 

26 По-подробно за писмото на фелдмаршал граф фон Мюних до руското правителство вж.: Шульман, Е. Б. Цит. 
съч., 51–57; срв. със Стоилова, Т. Цит. съч., с. 46. 

27 Всъщност през лятото и есента на 1736 г. вероятността от общи хабсбургско-руски действия срещу султана 
изглеждат напълно реални.  Още от лятото на 1736 г. Виена постепенно започва да се ориентира към война с 
Османската империя, въпреки че проявява и готовност и да посредничи за урегулирането на конфликта меж-
ду Русия и Портата. Освен концентрирането на императорските войски на границата със султана, хабсбургс-
кото правителство представя на руския двор и план за съвместни военни действия срещу Османската импе-
рия. Вж.: Първев, И. Цит. съч., 227–229, 293. Интерес представлява обяснението на саксонският представител 
в Петербург от 2 октомври 1736 г. относно причините, накарали Дунавската монархия да реши  да подкрепи 
Русия във войната срещу османците, като отбелязва, че: „Виенският двор изглежда предлага помощ, за да не 
търси Русия сама да завладее Влахия“. Очевидно Дунавските княжества започват да се очертават като сфера, 
където както Виена, така и Петербург имат определени, очевидно невинаги съвпадащи се претенции. Пак 
там, с. 293. По същото време обаче руската армия започва да проявява пасивност, предизвиквайки дори не-
доволството на император Карл VІ. Вероятно завладяването на Азов на 1 юли 1736 г. се възприема в Русия 
като достатъчен резултат за изтеклата кампания и на 26 юли 1736 г. командването на Днепърската армия 
взима решение за изтегляне на  войските в зимните си квартири. Пак там, с. 230; По същото време става ясно, 
че Иран възнамерява да подпише мир с Портата, станал факт на 24 септември 1736 г., което дава възможност 
на султана да съсредоточи нови сили срещу Русия и при необходимост срещу Дунавската монархия. Въпреки 
демонстрираната от Виена готовност да воюва срещу Портата през есента на 1736 г., Анна Ивановна поставя 
въпроса за постигането на бърз мир с османците, ако те се съгласят да отменят условията на Прутския трак-
тат, като в същото време изразява и огорчението си от разногласията между руските генерали и отсъствието 
на реална подкрепа от страна на Дунавската монархия. Вж.: Шульман, Е. Б. Цит. съч., с. 59. 

28 Руската армия предприема опустошителни действия в Крим, но след това се оттегля. Освен това силите на 
Анна Ивановна губят почти половината от личния си състав, главно заради болести. Единственото реално 
завоевание на Русия за 1736 г. остава крепостта Азов. Вж.: Бескровный, Л. Е. Русская армия и флот в ХVІІІ в. 
Москва, 1958, 247–250. 

29 Шульман, Е. Б. Цит. съч., с. 61. 
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Todor Kavrakov. THE CREATION OF THE AMERICAN CONSTITUTION AND ITS 

IMPACT OVER THE YOUNG AMERICAN REPUBLIC 
After the successful War of Independence (1776–1781) the confederation form took place in the 

young American republic. The Federal government got little power over the different states in favour of 
the local states assemblies. After a decade many Americans changed their mind wanting a more 
centralized power that could deal with the many problems that occurred. The Confederation Congress in 
Philadelphia became quite unpopular. And still many Americans were afraid of the direct centralization of 
the power in the US fearing of becoming a “tyranny” such as the British Empire according to their 
considerations. 

The most distinguished participants of the creation of the young state such as Alexander Hamilton, 
James Madison and Edmond Randolph are the strongest supporters of the centralization of the power. At 
first on the opposite opinion is Thomas Jefferson. Both sides tried to attract the leader George 
Washington on their side. Several rebellions that were hardly stopped by the government convinced 
George Washington that the centralization is needed for a better function of the republic.  

In 1787 fifty-five men representing the states (without Rode Island) attended the sessions in 
Philadelphia from May till September. The Congress elected George Washington as its chairman. The 
only source that tells us about the activities that took place there is James Madison’s diary kept very 
strictly during the debates as the sessions were closed for the press. The representatives of the state of 
Virginia James Madison and Edmond Randolph were initiators of the project for a new Congress and 
centralized institutions in the country.  

Many questions remained unsolved, such as are the slaves considered as citizens of the US or they 
will become property? Will they have the right to vote in parliamentarian elections? Another unsolved 
problem that remained was the lack of a list of the civil rights. According to Madison’s opinion it is not 
possible to describe them or list them as this will limit the rights themselves by principle.  

Other questions were solved on the basis of compromise such as the trade with slaves was kept for 
the next twenty years (i.e. till 1808). 

The delegates in the Assembly exceeded their original ideas by creating the Constitution. This 
became a division point between the delegates. The wing that wanted more centralized powers were 
called “federalists” and their opponents – “anti-federalists”.  Though the anti-federalists were against the 

 42 



 

constitution it was accepted. There for the first time was presented the division among the three powers: 
Executive, Legislative and Judicial.  

With the agreement for creation of the US National bank in general the deputies completed their 
task. 

 
 
След успешната Война за независимост на САЩ (1776–1781) се налага конфедера-

тивна форма на управление на новосъздадената държава. В нея федералното правителст-
во има много малко влияние върху отделните щати за сметка на отделните щатски съб-
рания.  

В края на XVIII в. Много американци вече са недоволни от Конфедерацията. Тя е 
разпокъсана, нестабилна и неспособна да се справи ефективно с икономическите проб-
леми. Освен това се оказва безпомощна при вътрешни социални сътресения – въоръжено 
недоволство и бунтове. Ако в началните години на новата република американците съз-
нателно са избягвали създаването на единно национално управление, то сега становище-
то на мнозина от тях е променено.  

В средата на 80-те години на XVIII в. Конфедеративният конгрес във Филаделфия 
става твърде непопулярен. През 1783 г. неговите членове постепенно се оттеглят, вкл. и 
заради заплахи от страна на ветераните от революцията, които настояват да си получат 
обещаните пари. Преминавайки през Принстън, Ню Джърси и Анаполис, депутатите се 
установяват  през 1785 в Ню Йорк1. Броят им продължава да намалява и с големи труд-
ности се събира кворум за ратифициране на договора с Великобритания, с който трябва 
да приключи революцията.  

Колкото и непопулярна да става Конфедерацията, мнозинството американци, се 
опасяват от силно централно управление. Те живеят с мисълта, че са се сражавали с 
Великобритания, за са се освободят от чуждата тиранична власт. Поради това предпочи-
тат да запазят политическата власт съсредоточена в самите щати, където тя може да бъде 
строго контролирана. През 80-те на XVIII в. богатите и обществено влиятелни прослой-
ки поставят искания за истинско национално управление, което да решава ефективно 
възникналите проблеми на страната. 

Най-ревностен привърженик на централизацията на властта в републиката е Алек-
зандър Хамилтън – известен адвокат от Ню Йорк и сътрудник на Джордж Вашингтон. 
Хамилтън поначало не одобрява Устава на Конфедерацията и предопределената от него 
слаба централна власт и настоява да се свика национален конгрес, където да се преразг-
леда целият документ2. Важен негов поддръжник е Джеймс Мадисън от Вирджиния, 
който убеждава щатските законодатели да организират междущатска конференция по 
търговските въпроси. Само пет щата изпращат делегати на конференцията, свикана в 
Анаполис, Мериленд, през 1786 г. Там е гласувано предложението на Хамилтън, самият 
той явяващ се като представител от Ню Йорк, за свикването на специален конгрес с 
участието на делегати от всички щати. Предвижда се те да се съберат във Филаделфия 
през следващата 1787 г. и да обсъдят как Конституцията на федералното управление да 
се преработи в документ, който да отговаря на потребностите на съюза. Самата идея за 
свикване на подобен конгрес не е твърде популярна. Защитниците на централизма смя-
тат, че могат да се надяват на победа само ако спечелят Джордж Вашингтон на своя 
страна. В началото самият Вашингтон не е убеден напълно. Но след избухването на 
поредните бунтове той се убеждава, че младата република има нужда от по-силна цент-
рална власт, която да реагира адекватно. На противоположното мнение е американският 
посланик в Париж, Томас Джеферсън. В едно негово писмо до Джеймс Мадисън той 
твърди, „че някое малко въстание от време на време не е беда и е необходимо за полити-
ческия свят като бурите в природата“3.  

 43 



Петдесет и пет души, представляващи американските щати, с изключение на Роуд 
Айлънд, присъстват на заседанията във Филаделфия от май до септември 1787 г. „Отци-
те основатели“, както стават известни по-късно, са относително млади мъже, с изключе-
ние на 81-годишния Бенджамин Франклин, с добро образование според представите на 
времето, в което живеят. Повечето представляват интересите на едрите собственици в 
страната и мнозина се опасяват от „размирността и безумието“ на демокрацията. Въпре-
ки това, всички участници са свързани с Американската революция и имат подозрения 
към концентрацията на властта. 

Конгресът единодушно избира Вашингтон за председател на заседанията, след ко-
ето те решават да преминат при затворени за пресата и обществеността врати. Единстве-
ният извор, който дава информация за този конгрес, е стриктно воденият дневник от 
страна на Джеймс Мадисън. Конгресът постановява, че всеки щат ще има право на един 
глас и че за приемането на основните решения няма задължително да се изисква едино-
душие, а просто мнозинство, за разлика от условията на Конфедеративния конгрес. Най-
дейни и подготвени са представителите на делегацията от щата Вирджиния начело с 
Джеймс Мадисън и Едмънд Рандолф. Последният открива дебатите с предложението да 
се приеме един от основните принципи, че „националното управление трябва да се със-
тои от върховна законодателна, изпълнителна и съдебна власт“4. Предвижда се двукама-
рен парламент, като в Долната му камара представителството на щатите е пропорцио-
нално на населението им; така най-големият щат Вирджиния си осигурява около десет 
пъти повече представители, отколкото най-малкият – Делауеър. Депутатите в Горната 
камара се избират от колегите си от Долната без строга система на представителност на 
щатите, с което някои щати рискуват да нямат депутати в Горната камара. Планът на 
щат Вирджиния видимо облагодетелства големите щати, което води и до контрапредло-
жение. Уилям Патерсън от Ню Джърси предлага да се запази еднокамарния парламент 
на Конфедерацията, в който всеки щат има еднакъв брой представители5. Предвижда се 
разширяването на правомощията на Конгреса, така че да може да налага данъци и да 
контролира търговията. В сблъсъка между двете позиции се стига до важен компромис, 
според който депутатите в Горната камара да бъдат избирани от щатските законодател-
ни органи. По този начин се осигурява представителството на всеки щат. 

Редица въпроси остават нерешени. Ще се броят ли робите като част от населението 
при определяне броя на представителите в парламента? Или ще бъдат класифицирани 
като собственост, нямаща право на представителство? От робовладелските щати настоя-
ват, когато се определя броят на представителите на щата в Долната камара на парла-
мента, робите да се смятат за част от населението, а когато властите определят данъците 
въз основа на населението, да се смятат за собственост. От малките и неробовладелските 
щати предлагат обратното. Никой не повдига въпроса дали робите трябва да получат 
гражданство и право на глас.  

В крайна сметка трудно постигнатия компромис предвижда създаване на национа-
лен законодателен орган, в който всеки щат е представен в Долната камара въз основа на 
числеността на населението. Робът се брои като три пети свободен гражданин при опре-
деляне и на представителството в Конгреса, и на размера на прякото щатско данъчно 
облагане.  

Друг жизненоважен постигнат компромис е този за търговията с роби. Южняците 
се страхуват, че ако федералната власт поеме контрола върху търговията, тя ще ограни-
чи търговията с роби. Поради което е постигнат компромис: Конгресът да забрани на 
федералните власти да спират търговията с роби в продължение на двадесет години (т.е. 
до 1808 г.). 
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Други въпроси остават без разрешение. Съществен такъв е липсата на списък с 
правата на човека, които да ограничават националната власт, така както декларациите за 
правата н гражданите ограничават щатските управи. Джеймс Мадисън се противопоста-
вя с аргумента, че формулирането н човешките права на гражданите на практика ще 
доведе до тяхното ограничаване.  

Създаването на федерална Конституция налага преодоляването на сложни пробле-
ми, свързани със суверенитета на страната. Как националното управление да упражнява 
върховна власт едновременно с щатските правителства? Откъде произлиза суверените-
тът? Отговорът, според Мадисън и неговите съвременници, е, че цялата власт на всички 
равнища произлиза от народа, т.е. нито щатските, нито федералните власти са изцяло 
суверенни. Въвеждащата фраза в Конституцията – „Ние, народът на Съединените аме-
рикански щати“ – е израз на убеждението на авторите ѝ, че властта на новото управле-
ние произлиза не от щатите, а от народа. 

Освен че решава въпроса с върховната власт, Конституцията намира и конкретно 
решение на проблема за концентрацията на властта. Нищо не плаши лидерите на новата 
държава така, както перспективата от тиранични управници. Заимствайки от идеите на 
Монтескьо, повечето американци дълго време смятат, че най-добрия начин да се избегне 
тиранията е правителството да се държи близо до народа. Т.е. че републиката трябва да 
съществува в рамките на малка територия, голямата държава, според тях, създава пред-
поставки за корупция и деспотизъм, защото управниците ѝ са толкова далече от народа, 
че той не е в състояние да ги контролира. Поради това в първите години от съществува-
нето на новата република, отделните щати остават почти суверенни. 

Мадисън спомага да се преодолеят тези опасения, като изтъква, че е по-малко ве-
роятно големите републики да създават предпоставки за тирания, защото те са толкова 
разнородни, че никога една-единствена група не може да налага волята си над останали-
те. Идеята за многото центрове на властта, които взаимно се контролират и не допускат 
появата на една деспотична фракция, също допринася да се формира вътрешна структу-
ра на федералното управление.  

„Федералната“ структура на управлението е изградена така, че да защитава Съеди-
нените щати от деспотизма, който, според американците, цари във Великобритания. Но 
тя трябва да предпази страната и от друг вид деспотизъм – тиранията на народа.  Честите 
бунтове и въстания през изминалото десетилетие са пример какво може да се случи в 
една държава, ако тя нe защитава неконтролируемата изява на народната воля. Подпис-
ването на Конституцията е добре илюстрирано с фразата на Бенджамин Франклин: 
„Съгласявам се, сър, с тази Конституция, защото не очаквам по-добра от нея и защото не 
съм сигурен, че тя не е най-добрата“ 6. 

Делегатите във Филаделфия на практика превишават значително пълномощията 
си, дадени им от Конгреса и щатите. Вместо да внесат само поправки в Устава на Кон-
федерацията, те създават план за напълно различна форма на управление. Тъй като има 
опасения, че Конституцията няма да бъде ратифицирана според правилата на Устава, 
изискващ единодушно одобрение, се предлага новата форма на управление да влезе в 
сила, когато девет от тринайсетте щата ратифицират Конституцията, като ратификация-
та извършат щатските конгреси. 

Всички щати, с изключение на Роуд Айлънд, излъчват делегати за ратификационни 
конгреси, повечето от които се събират в началото на 1788 г. Още преди края им започва 
голяма национална дискусия за новата Конституция – в щатските законодателни органи, 
на обществени срещи и по страниците на вестниците. Поддръжниците на Конституцията 
имат няколко основни предимства. Те са по-организирани. На тяхна страна са автори-
тетните личности Франклин и Вашингтон. И не на последно място наричат групировката 
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си „федералисти“, както са се наричали опонентите на централизираната власт, – за да 
внушат, че не са чак толкова отдадени на идеята за „национално“ управление, т.е. опит-
ват се да не отблъснат тези свръхчувствителни към концентрацията на властта. Федера-
листите имат подкрепата на Алекзандър Хамилтън, Джеймс Мадисън и Джон Джей. 
Тримата пишат под общия псевдоним Публий няколко есета – масово тиражирани от 
пресата в страната с цел разясняване предимствата на Конституцията. Днес тези есета са 
известни под името „документи на федералистите“ и доста след гореизложените събития 
са събрани в книга.  

Федералистите наричат своите критици „антифедералисти“, целейки да покажат, 
че техните противници не могат да предложат нищо друго освен противопоставяне, 
въпреки че антифедералистите имат също сериозни аргументи в подкрепа на своята 
позиция. Те смятат себе си за защитници на истинските принципи на революцията. Те 
смятат, че Конституцията е отстъпление от тези принципи, защото създава потенциален 
силен тираничен, според тях, център на властта в лицето на новото управление. Антифе-
дералистите се опасяват, че новият тип управление ще увеличи данъците, ще обезличи 
отделните щати и ще си създаде диктаторски правомощия и ще елиминира личната сво-
бода7. Най-сериозният им довод е, че в новата Конституция не са посочени граждански-
те права. Това им опасение е всъщност и най-важната причина те да и се противопоста-
вят. Антифедералистите изпитват недоверие към човешката природа и към способността 
на човека да използва правилно властта. Те твърдят, че управление, което съсредоточва 
властта в ръцете на няколко силни личности, неизбежно ще породи деспотизъм. Настоя-
ването им да се изготви декларация за правата на гражданите е плод на тяхното убежде-
ние, че не може да се очаква от никое правителство да защитава правата на гражданите 
си; само чрез официалното оповестяване на тези неотменни права до известна степен 
може да се гарантира, че те ще бъдат спазвани и отстоявани.  

Независимо от усилията на антифедералистите през зимата на 1787–1788 г., рати-
фицирането на Конституцията напредва доста бързо.  През юни 1788 г. новият закон е 
утвърден в Ню Хампшир, който е деветият щат ратифицирал Конституцията, и тя може 
да влезе в сила. 

Първите избори по Конституцията са проведени в началото на 1789 г. Почти всич-
ки новоизбрани депутати са подкрепили ратификацията ѝ, много от тях са участвали във 
филаделфийската среща. Председателстващият Конституционния конгрес Джордж Ва-
шингтон е избран единодушно от делегатите за президент. Джон Адамс, водещ федера-
лист, става вицепрезидент.     

Първият конгрес до голяма степен е продължение на Конституционния, защото ос-
новното му задължение е да попълни различните пропуски в Конституцията. Най-
важната му цел е да подготви проекта за декларация за правата на гражданите. До нача-
лото на 1789 г. дори Мадисън е убеден, че е необходим такъв документ, който да леги-
тимира новото управление в очите на опонентите му. На 25 септември 1789 г. Конгресът 
одобрява  дванайсет поправки, десет от които са ратифицирани от щатите до 1791 г. 
Известната Декларация за правата са именно тези десет поправки на Конституцията. 
Девет от тях поставят ограничения пред Конгреса, като му забраняват всякаква намеса в 
неотменни човешки права като: свобода на религията, на словото и на печата; неприкос-
новеност срещу произволен арест; право на съд от безпристрастни съдебни заседатели и 
др.  С Десетата поправка щатите запазват всичките си правомощия с изключение на 
тези, които изрично са им отнети или са делегирани на федералната власт.  

Конституцията засяга косвено и въпроса за министерствата, но не определя колко 
и какви да са те. Първият конгрес създава три ведомства – министерствата на външните 
работи, на войната и на финансите. 
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Разрешаването на тези основни въпроси не води до постигане на споразумение от-
носно характера на новото управление. Създателите на Конституцията са се справили с 
много противоречия, без да ги отстранят по принцип, а само като ги лишат от остротата 
им с цената на много компромиси. В центъра на противоречията от 90-те години на 
XVIII в. са същите принципни различия, които се проявяват и при дебатите за Консти-
туцията. От една страна е мощната група на тези, които вярват, че Америка се нуждае от 
силна национална власт и че мисията на страната е да се превърне в истинска държава с 
централизирана власт, с комплексна търговска икономика и с авторитетно присъствие в 
международните отношения. От друга страна е втората група, която първоначално е 
малцинство, но за едно десетилетие набира все повече  привърженици. Нейните членове 
смятат, че централната власт трябва да бъде по-умерена. Според представителите на 
тази група американското общество не би трябвало да се стреми към прекалена комер-
сиализация и урбанизация. То би следвало да запази земеделската си насоченост. Така се 
оформят два противостоящи си лагера. Поддръжниците на централизацията на властта 
известни като федералисти, се обединяват под лидерството на Алекзандър Хамилтън. 
Техните опоненти получават името републиканци и са ръководени от Джеймс Мадисън и 
Томас Джеферсън. Дванайсет години до избирането на Джеферсън като трети президент 
на САЩ през 1800 г., федералистите запазват твърдия си контрол над държавната власт. 
Това отчасти е възможно поради факта, че Джордж Вашингтон винаги е защитавал иде-
ята за силно национално управление и не прави почти нищо, за да спре или ограничи 
хората, които се опитват да го създадат. Вашингтон смята и че президентът стои над 
политическите противоречия; поради това избягва всякакво лично обвързване в дебатите 
на Конгреса. В резултат водеща личност в неговата администрация става Алекзандър 
Хамилтън, повлиял повече от всеки друг върху външната и вътрешната политика в този 
момент.  

Хамилтън вярва, че за стабилно и ефективно управление се иска елитарна управля-
ваща класа. Следователно новото правителство се нуждае от подкрепата на богатите и 
влиятелни американци. За да я получи, то трябва да предостави на елита част от собст-
вения си успех. Като се ръководи от тази позиция, Хамилтън предлага „финансиране“ на 
съществуващия национален дълг, т.е. различните дългови сертификати, издадени от 
предишния Конгрес, издадени по време на и след революцията, повечето от които са в 
ръцете на богатите спекуланти, да бъдат иззети и сменени с лихвоносни облигации. Той 
препоръчва държавата да поеме щатските дългове от времето на Революцията, за да 
могат притежателите на облигации да търсят плащанията по тях от централното прави-
телство. С мерките, които предлага, Хамилтън не предвижда погасяване на дълговете, а 
иска да създаде голям и постоянен национален дълг с цел заможните класи да имат пос-
тоянен интерес правителството да се задържи на власт. 

Хамилтън е и привърженик на създаването на национална банка, чиято функция да 
е отпускането на заеми и валута на предприемачите. Тя трябва да е това сигурно място, в 
което да се депозират федералните средства. Банката се учредява от федералното прави-
телство и упражнява монопол върху неговите банкови операции, но по-голяма част от 
капитала ѝ трябва да се набира от частни инвеститори 8. 

Финансирането и усвояването на дълговете изисква нови източници на приходи за 
националната власт. Хамилтън препоръчва два вида данъци, които да допълнят очаква-
ните приходи от продажбата на държавна земя. Единият е акциз върху алкохолните на-
питки, който да бъде най-тежък за производителите на уиски от отдалечените краища на 
страната – Пенсилвания, Вирджиния и Северна Каролина. Вторият данък е митото върху 
основните стоки, което, според Хамилтън, е източник на приходи за държавата, но и 
начин да се защитят вътрешните производители от чуждестранната конкуренция. 
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С други думи, федералистите предлагат не само виждане за стабилно национално 
правителство, но и очертават бъдещия образ на САЩ като страна с богата и просветена 
управляваща класа, с мощна и независима търговска икономика и с процъфтяващ про-
мишлен сектор, страна, способна да играе съществена роля в световните икономически 
отношения.  

При гласуването на федералистката програма предложението за усвояване на щат-
ските дългове от федералното правителство се сблъсква със сериозни трудности. Опо-
нентите му твърдят, че ако правителството поеме дълговете, щатите с по-малки дългове 
трябва да плащат данъци, за да обслужват щатите с по-големи дългове. Особена съпро-
тива по този въпрос Хамилтън среща от представителите на Вирджиния. Приемането на 
този закон може да стане само ако се споразумеят с Вирджиния. Сделката включва и 
избора на място за национална столица. Делегатите от Вирджиния искат новата столица 
да е близо до тях, в Юга. Хамилтън се среща с Томас Джеферсън и обещава да осигури 
подкрепата на Севера по този въпрос срещу гласовете на представителите на щата в 
полза на проектозакона за усвояване на щатските дългове. Предвижда се новата столица 
да се изгради на двата бряга на река Потомак, която разделя Мериленд и Вирджиния на 
място, посочено от Джордж Вашингтон, и федералните управленски институции да се 
прехвърлят в нея в началото на следващия век.  

Най-разгорещени дебати предизвиква банковият законопроект на Хамилтън. Ма-
дисън, Джеферсън и Рандолф изтъкват, че щом в Конституцията не е предвидено орга-
низирането на национална банка, Конгресът няма право да я създава. Законопроектът е 
приет, макар че самият Вашингтон го подписва с уговорки. Банката на Съединените 
щати започва дейността си през 1791 г. с правилник, валиден за следващите двайсет и 
пет години.  

Веднъж гласувана, програмата на Хамилтън печели подкрепата на индустриалци, 
кредитори и други влиятелни слоеве, както той самият се е надявал от самото начало. 
Дребните фермери се чувстват ощетени и започват да обвиняват федералистите, че 
програмата им обслужва интересите на малоброен богат елит. От тези настроения се 
заражда организиранта политическа опозиция.  

В Конституцията не се споменава нищо за политически партии и този пропуск не е 
случаен. Повечето нейни автори и особено Джордж Вашингтон смятат, че организира-
ните партии са опасни и трябва да се избягват. Разминаване в позициите по отделни 
въпроси е неизбежно, но създателите смятат, че то не трябва да води до създаването на 
постоянни фракции. Въпреки това, скоро след приемането на Конституцията Мадисън и 
други политици вече са убедени, че Хамилтън и последователите му са се превърнали в 
опасна фракция, преследваща собствените си интереси. Федералистите използват слу-
жебните си правомощия, за да възнаградят поддръжниците си и да спечелят нови. Те 
насърчават организирането на местни асоциации с цел да заздравят позициите по места. 
Според техните противници те вършат повечето неща, типични за корумпираното бри-
танско правителство в началото на XVIII в. 

Федералистите създават такава заплашителна и тиранична структура на властта, че 
на техните критици не остава нищо друго освен да организират мощна опозиция. Резул-
татът е появата на алтернативна политическа организация, чиито членове се наричат 
„републиканци“ (Те нямат нищо общо със съвременната Републиканска партия, която се 
появява през 50-те години на XIX в.). Републиканците стигат по-далеч от федералистите, 
като създават апарат на партизанско влияние. Във всеки щат учредяват комитети, об-
щества, местни партийни организации, републиканските политически групи общуват 
помежду си през щатските граници, обединяват се в подготовката за общите и местните 
избори. Оправдават действията си с твърдението на Хамилтън и последователите му, че 
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те единствени представляват истинските интереси на нацията. Нито една от страните не 
е склонна да признае, че действа като партия, нито да приеме правото на другата, че 
съществува. Институционализираната фракционност е известна в историографията като 
„първа партийна система“.  

В опозиционната републиканска фракция като отявлен водач се налага Томас 
Джеферсън. Той отстоява идеята за аграрна република, в която мнозинството граждани 
обработват собствена земя. Джеферсън не отрича търговската дейност. Според него 
фермерите трябва сами да продават продукцията си в щатите и в чужбина. Той не се 
обявява срещу индустриалното развитие, но е убеден, че е необходимо страната да се 
пази от прекалената урбанизация и индустриализация.  

Въпреки че и двете фракции имат поддръжници из цялата страна и сред всички 
класи, налице са регионални и икономически различия. Федералистите са най-
многобройни в търговските центрове на Североизтока и южните пристанищни градове 
като Чарлстън, а републиканците имат числено предимство в селските райони на Юга и 
Югозапада. Сред различията в схващанията им е и начинът, по който възприемат хода 
на Френската революция. Колкото по-радикална става революцията във Франция през 
90-те години на XVIII в., колкото повече се засилват нападките срещу организираната 
религия и се настоява за премахване на монархията, толкова по-силно е неодобрението 
на федералистите. Затова пък републиканците аплодират демократичния и антиаристок-
ратичен дух, който, според тях, характеризира Френската революция.  

Когато идва време за вторите президентски избори през 1792 г., и Джеферсън, и 
Хамилтън настояват Вашингтон да се кандидатира за втори мандат и той се съгласява с 
известно нежелание. Независимо че президентът е уважаван и от двете фракции, той в 
действителност симпатизира повече на федералистите, отколкото на републиканците. 
По време на неговото управление Хамилтън остава водеща фигура в правителството на 
Съединените щати.  

Тъй като през 90-те години на XVIII в. почти всички са единодушни, че в една 
силна република няма място за организирани политически партии, сплотяването на ре-
публиканците в мощна и очевидно трайна опозиция според федералистите представлява 
огромна заплаха за националната стабилност. Ето защо, когато правителството се изпра-
вя пред тежки международни изпитания, изкушението му да употреби сила срещу тази 
„нелигитимна“ опозиция е много силно. Принудени да избират между зачитането на 
личните свободи и запазването на стабилността, федералистите избират стабилността. 
Причината да не спечелят президентски избори никога повече след 1796 г. до голяма 
степен се дължи на това решение.  
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Radoslav Spasov. MIGRATION PROCESSES IN BULGARIAN CATHOLICS FROM 
NIKOPOLIS DIOCESE FROM BEGINNING OF THE 18th – FIRST QUARTER OF THE 
19th C. 

The article gives information about the migration processes of the Bulgarian Catholics from the 
Nikopol Eparchy to Vlashko in 18th and the beginning of 19th century. These processes are related to the 
wars of the Ottoman Empire with Austria and Russia, as well as with the political crisis in Turkey that 
results in a difficult period for the Bulgarians known as “the times of the kurdjallii”. 
 
 

Миграционните процеси са особено характерни за българските земи по време на 
османското владичество. Преселванията се извършват по различни причини – икономи-
чески, религиозни и политичeски. Въпросите, свързани с миграцията на българско като-
лическо насeление на север от Дунава в края на седемнадесетото столетие, са разгледани 
обстойно от българската историография, но краят на осемнадесетото и началото на де-
ветнадесетото столетие също са белязани с чести преселнически вълни. 

Установяването на населението от конфесионалната група във Влашко за дадения 
период не е еднократен акт, а представлява няколко вълни, които се наблюдават както в 
началото на ХVІІІ в. , така и в неговия край и началото на ХІХ в.  

След Чипровските събития от 1688 г. влашкият управител дава убежище на бежан-
ците, които се заселили в по-големите административностопански центрове – Крайова, 
Камполунг, Оланещи, Римник, Бранкован и др.1,  където имали възможност да се зани-
мават с търговска дейност2. 

Началото на осемнадесетото столетие е белязано от продължаване на миграцион-
ните процеси. Този път към селищата на север от Дунава, в които са се заселили бежан-
ците от Чипровци, Копиловци и Железна (едва една трета са се спасили с бягство)3, са се 
отправили и първите групи от приелите католицизма павликяни от Никополска католи-
ческа епархия. Тук вече се намирали бежанците, напуснали родните си места през 1688 
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г. На следващата година чипровската колония в Камполунг е прогонена  от татарска 
военна част4. Опасявайки се за своята сигурност във Влашко, емигрантите решили да се 
прехвърлят в Трансилвания, която година по-рано била окупирана от Австрия.  През 
1711 г. те били последвани от втора група, а през 1738 г. и от трета група преселници от 
български произход. Първата и втората група останали в Трансилвания, а последната 
група отишла пò на запад и се заселила в Банат5. 

Осемнадесетото столетие е твърде слабо изследвано по отношение на развитието 
на католицизма в българските земи. Причините са няколко: първо, след Чипровското 
въстание от 1688 г. османските власти гледали с недоверие на католическите мисионери, 
защото ги считали за проводник на чужди политически влияния, второ, репресиите сре-
щу участниците във въстанието рефлектират и върху новоприелите католицизма павли-
кяни, трето, кризата в Турция, особено след неуспешните войни с Австрия и Русия, и 
задълбочилите се кризисни процеси оставят бели петна в османското документално 
наследство, и не на последно място – огромните вътрешни сътресения в империята пре-
дизвикват и годините на безвластие и хаос, особено в края на века. Трудните условия на 
живот провокирали и големите емигрантски движения в началото на века, организирани 
от Никола Станиславов (родственик на Филип Станиславов)6. 

За около четиридесет години няма сведения за преселвания на север от Дунава от 
страна на останалите в българските земи под османска власт и приели католицизма пав-
ликяни. Това е период с най-малко документални свидетелства за епохата, характерна 
със силно затруднена религиозна пропаганда от страна на католическите мисионери, 
обусловена от честите войни между Австрия и Турция.  

Заемането на поста епископ на Никополска епархия от павликянина Павел Дован-
лията през 1776 г. съвпада и с ново преселение на павликяни в Банат. Емигрират около 
30 павликянски семейства, най-вече от селата Долно Лъжане и Трънчовица, под вода-
чеството на отец Михаил Миркович – български францисканец. Причините за бягството 
са много: дълбоката криза в държава, кърджалийството, аянските бунтове и върлуващата 
чума предизвикват началото на нови преселнически вълни сред покатоличените павли-
кяни в края на осемнадесетото столетие. Така още през 1786 г. от Лъжане преминали на 
север от Дунава 15 семейства7.  

Сведения за напускане на родните места отново дава  Никополският епископ Па-
вел Дованлията, който през 1801 г. пише от Букурещ до Рим, че неговите пасоми са се 
разпръснали. Според сведенията на духовника  в Каканова се намират 60 семейства, във 
Фламанда – 20 , а в Римник – 16. Павликяните от Варнополци са емигрирали във Варден 
– влашко селце на четири часа под Свищов8. Жителите на Лъжане през 1802 г.   напус-
нали селището и се настанили в митериза край селото9. 

Според сведенията на отец Бонавентура в началото на следната, 1803 г. прибралите 
се по селата павликяни отново са се разбягали. Духовникът пише, че жителите на Ореш, 
Белене и Пет кладенци са се събрали в Свищов, за да са на сигурно място10. 

Част от павликяните отсядат в село Чопля (край Букурещ), а другите се пръскат по 
румънските селища. Това селище е предоставено от руските военни власти на павликя-
ните под властта на католическия епископ в Букурещ, на когото селото поема ангажи-
мента да плаща малък годишен данък. Двамата мисионери, които организират преселе-
нието, се ангажират пред руските военни власти временно да управляват Чопля и съ-
щевременно да получават от руснаците известна заплата. Организирано е и местно са-
моуправление, като един от селските първенци е избран за чорбаджия – т.е. кмет, а дру-
ги няколко негови съселяни са определени за съветници. Въпреки агитацията на двамата 
мисионери за емигриране на павликяните, епископ Ферери остава против и преминава 
на север от Дунава едва през 1809 г. като продължава да отстоява позициите си и да 
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уговаря павликяните да се върнат обратно11.  
Около Букурещ останали да живеят българи католици в Чопля и Попещи12. 
Отец Матей Ръждилович пише, че през 1803 г. кърджалиите се насочват в друга 

посока и отслабват натиска върху населението в Свищов. Скоро сред колонията в Чопля 
започва брожение, предизвикано от отношението на селския кмет към неговите съселя-
ни. Разпрата става толкова голяма, че срещу му застават дори неговите съветници, с 
чието мнение той въобще не се съобразява. Налага се самият епископ Ферери да прис-
тигне от Букурещ, за да се намеси енергично  в спора между селския първенец и паство-
то. Духовникът кара павликяните да си изберат нов водач, за да се получи нужното спо-
койствие. Освен вътрешните неуредици много от павликяните започват да мислят за 
връщане в родината. Най-тежко приемат изгнаничеството онези от преселниците, които 
не живеят в Чопля, а са пръснати сред румънците във Влашко. Тези в Чопля са в по-
добро положение от останалите поради това, че цялото село се състои от преселнци 
павликяни, които имат собствено самоуправление, както и църква със свещеник13. 

Така през 1805 г. във влашките селища Слобозия се намирали 40 семейства, или 
223 човека, във Фламанда са 8 семейства, или 45 човека, в Каканов – 10 семейства, общо 
45 души14. 

Числеността на католическо население от български произход, което се намирало 
във Влахия, продължава да бъде висока – така през 1814 г. преселените във Влашко 
католици са 813. В Букурещ те са 375, в Комплонг са 18, в Римник – 38, в Търговище са 
6, в Крайова са 14, в Каканови – 30 и в Чопля са 315. Това прави една трета от католичес-
кото население в Никополската епархия, тъй като жителите на покатоличените павли-
кянски села на юг от Дунава са 130016. 

Катализирането на емигрантските  процеси в края на осемнадесетото и началото на 
деветнадесетото столетие са следствие от общия упадък на Османската империя. Този 
път преселванията са последица от руските военни кампании на Балканския полуостров. 
За раз’лика от първите преселения, вече напускането на родните места е свързано с рус-
ките военни операции и влошаването на вътрешното състояние на Турция, което дава 
прякото си отражение в аянските бунтове и кърджалийските размирици. Този път част 
от потърсилите спасение във Влашко изявяват желание да се върнат по родните си места 
и след като получават от османските власти разрешение, голяма част от тях се връщат в 
старите си селища на юг от Дунава.  

Емигрантските вълни в началото на осемнадесети век и тези от края и началото на 
деветнадесети век се различават по причините, тъй като първите са пряко свързани с 
последиците от разорението на Чипровци през 1688 г. и последвалите преселения във 
Влашко, а оттам и към Австрия, докато при вторите те са част от общия емигрантски 
поток, който се отправя през Дунава вследствие на руско-турските войни и не търси 
конкретна връзка с преселилите се по-рано в Банат българи католици, а останали по-
близо до родните си места – селищата по течението на Дунава от страна на Влашко, или 
около Букурещ. 

Интересен факт е, че всички емигрантски вълни от началото на ХVІІІ в. и дори 
преселението от 1776 г. са насочили към Банат, а само няколко години по-късно бежан-
ците от Никополска епархия не тръгват към своите единоверци, а остават близо до род-
ните си места – във влашките селищата около Дунава. Най-далечното разстояние,  на 
което те се установили, е край Букурещ. Там създали свое ново селище с общинско уп-
равление, църква и свещеник. Причините най-вероятно са няколко. Първата е, че от края 
на ХVІІІ в. епископът на Никополска епархия установил своята резиденция във Влашко. 
Това положение се запазило до 1883 г., след като на териториите между Стара планина и 
Дунава, вкл. и Софийският санджак се създало автономно българско княжество през 
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1878 г. Второ, българските бежанци с католическо вероизповедание получават право от 
руските военни власти да изградят своя община, която ще има вътрешно самоуправле-
ние и ще бъде под опеката на резидиращия в Букурещ епископ. 
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ИРЛАНДСКИЯТ  ЮНИОНИЗЪМ В КРАЯ НА ХІХ  
И НАЧАЛОТО НА ХХ В.  

 
БОРИСЛАВ МАВРОВ 

 
Borislav Mavrov. IRISH UNIONISM AT THE END OF 19TH AND BEGINNING OF 

20TH C. 
The categorical advance which Irish Nationalism and the Irish Parliamentary Party in particular, 

made during the 1880s became one of the decisive factors in the formation of the organized character of 
Unionism in Ireland at this time. For the Protestants, the necessity of not opposing or destroying the 
Union, and especially its protection, was conditioned by the great advantage which the Nationalist-
Catholics gained through the election of MPs from Ireland to Westminster as well as by the significant 
increase in popularity of the home rule option in Ireland. A number of Unionist organisations gradually 
started to appear, proclaiming themselves to be in favour of the categorical defence of the Union between 
Great Britain and Ireland. Originally, Unionism revealed itself as a consistent and integrated movement, 
uniting Unionist-Protestants from all over Ireland. From an ideological point of view, it is connected with 
all parts of the country and not only with the Northern Province of Ulster, where it customarily has the 
strongest organization and support. However, at the beginning of the 20th century, the lack of an effective 
challenge and a grave threat (the role played by the home rule idea) began having a harmful effect on the 
Unionist organization and the motivation of its participants, giving rise to the emergence of a division 
between it and the Northern Irish (also known as Ulster Unionism) in the determination  of the character 
of the whole Unionist philosophy. The strength of the Unionist movement in the Northern part of Ireland 
could most generally be explained by  the specific character of the province itself, with  its economic and 
demographic peculiarities, and the profile of the predominant population which gave it its religious and 
moral values. 

 
 „[…] ние търговците, предприемачите и останалите данъкоплат-
ци от град Белфаст, събрали се на този митинг, представляващи и 
двете политически партии, декларираме своята неизменна лоял-

ност към Кралицата и Конституцията на тази страна и заявяваме, 
че напълно оценяваме големите преимущества, които Ирландия по-
лучава от съюза си с Великобритания и откровено призоваваме анг-
лийския и шотландския народ да ни подпомогнат в  опазването на 

настоящата връзка между двете страни“1. 
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1. ЗАРАЖДАНЕ НА ЮНИОНИЗМА 

 
С Акта на обединение от 1800 г. се създава нова държава Обединено кралство на 

Великобритания и Ирландия, в което се включват Англия, Уелс, Шотландия и Ирландия. 
Последната губи правото да има свой национален парламент за сметка на възможността 
да избира и изпраща свои представители директно в централизирания имперски парла-
мент в  Уестминстър. За по-голямата част от ирландците този акт е неприемлив и накър-
няващ националното им достойнство, и в крайна сметка се оказва първопричина за за-
раждането на ирландския национализъм и съответно на ирландския национален въпрос. 
За другата, по-малка, част от тях пък Съюзният акт поставя началото на един желан и 
особено полезен съюз, защитата на който ще се превърне в основен приоритет. Това 
вътрешно ирландско противопоставяне между противниците (националистите, в голямо-
то си мнозинство католици) и защитниците (юнионистите, преобладаващо протестанти) 
на Обединено кралство на Великобритания и Ирландия се превръща в отчетлива разде-
лителна линия, която бележи и определя ирландската национална съдба не само през 
ХІХ, но и през целия ХХ в., та до ден днешен. Целта на настоящото изследване е да 
проследи развитието на организираните прояви на юниониз-ма в началото на ХХ в. в 
Ирландия и да обясни неговата същност и характерни особености като движение през 
въпросния период.  

Зараждането на организиран характер на юнионизма в Ирландия трябва да се тър-
си през 80-те години на ХІХ в., когато се появяват редица фактори, заплашващи разру-
шаването на съюза и налагащи респ. необходимостта от неговата защита. За протестан-
тите необходимостта от противопоставяне се обуславя от своеобразния възход, който по 
това време бележи ирландският национализъм, и Ирландската национална партия в час-
тност, от голямото преимущество, което получават националистите католици при изби-
рането на депутати от Ирландия в Уестминстър, и не на последно място – от въвеждане-
то и добиването на особена популярност на идеята за хоум рул 2 в Ирландия (първият и 
вторият проектозакон за хоум рул са предложени съотв. през 1886 и 1893 г.). В този сми-
съл неслучайно постепенно започват да си пробиват път редица юнионистки формиро-
вания, обявяващи се в категорична защита на съюза между Великобритания и Ирландия 
от 1800 г.  

През тези първи години от своето съществуване юнионизмът се проявява до голя-
ма степен като последователно и единно движение, обединяващо юнионистите протес-
танти от цяла Ирландия. От идеологическа гледна точка той е свързан с всички краища 
на страната, а не единствено със северната ѝ провинция Ълстър, където по правило има 
най-силна организация и подкрепа. В началото на ХХ в. обаче липсата на ефективно 
предизвикателство и сериозна заплаха (най-често такава ролята играе хоум рул идеята) 
започват да оказват пагубен ефект върху юнионистката организация и мотивацията на 
участващите в нея3. Това е и причината в нея да се очертае своеобразно разделение и в 
определящ за характера на юнионизма, особено след 1905 г., да се превърне северноир-
ландският, или Ълстърският юнионизъм. Локализирането на силата на юнионисткото 
движение в северната ирландска провинция най-общо може да бъде обяснено със спе-
цифичния характер на самата област, с особеностите на нейната стопанска и демографс-
ка структура, както и с профила на преобладаващото население, живеещо в нея, негови-
те религиозни и морални ценности.  
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2. ЪЛСТЪР 
 
Провинция Ълстър е разположена в северната част на Ирландия и съставлява една 

от четирите административни области на острова. Тя се намира в изключително благоп-
риятно географско разположение спрямо Великобритания, което допълнително стиму-
лира и без това интензивната на всяко едно ниво комуникация между тях. 

Профилът на населението, което живее в Ълстър, е значително по-различен от този 
на хората в останалата част на Ирландия. Става въпрос за преобладаващо протестантско 
население, намиращо се в тясна взаимовръзка с Британия. В сравнение с останалите 
южни провинции, в които преобладават католиците, в северната област е съсредоточено 
57% от цялото протестантско население на страната. Още от началото на ХVІІ в. (през 
управлението на Джеймс І) започва процес на активно заселване на протестанти земев-
ладелци, което води до радикална промяна по отношение на собствеността на земята и в 
значителна степен залага началото на процес, който ще превърне Ълстър в територия, 
която започва драстично да се отличава от останалата Ирландия. Още тогава се забеляз-
ват наченките на силно противопоставяне между новоформиращата се протестантска 
общност, радваща се на значителни привилегии, и местните гелски и католически жите-
ли, голяма част от които се оказват в състояние на зависимост от колониалистите. Тази 
тенденция в следващите години и векове ще се засилва все повече и повече и ще се пре-
върне в голяма степен в определяща относно случващото се в Ълстър, предвид огромно-
то значение, което има религията в живота на всички ирландци, независимо от тяхната 
деноминация. 

Постепенно с течение на времето сред мнозинството на населението живеещо в се-
верната част на Ирландия се оформя особено и различно чувство на идентичност. Ълс-
търските протестанти ясно осъзнават, че са доста по-различни от преобладаващите като-
лици из страната и разпръснатите земеделци протестанти от Юга. Те още от ХІХ в. де-
монстрират твърдата си решимост да останат интегрална част от Обединеното кралство 
и реагират враждебно на различните движения, целящи възстановяването на самостоя-
телен ирландски парламент в Дъблин 4.  За тях е особено важно да се запази статуквото и 
да продължат да бъдат част от протестантката общност на Великобритания, тъй като 
именно вследствие на съюза си с нея Ълстър се радва на просперитет.   

Единствено в Ълстър има функционираща индустриална икономика. Именно в то-
зи регион, в много по-голяма степен там, от която и да било друга част, е концентрирано 
индустриалното развитие на Ирландия. Силен тласък му дава текстилното производство, 
което преживява особено бърз подем, най-вече поради привилегирования си статут, с 
който се ползва областта на английските пазари. Към това могат да се прибавят и ред 
други фактори: действащата в Ълстър система на поземлени владения, която насърчава 
инициативата и инвестициите; предприемчивият характер на голяма част от живеещите 
там, потомци на шотландски и английски пуритани; привилегиите, на които се радва 
Ълстър като добри комуникации и изключително благоприятно географско местополо-
жение спрямо Великобритания. Но каквито и да са причините, без съмнение развитието 
на текстилната индустрия създава отлични предпоставки за просперитет в много по-
голяма степен в Ълстър, отколко в останалата част от Ирландия. В този смисъл особено 
показателно е мнението на едни търговец от град Бристол, който още в самото начало на 
ХVІІІ в заключава: „Хората от северната част на Ирландия произвеждат качествени 
платове, продават ги на добри цени и всяка следваща година са в състояние да произ-
веждат повече при наличие на пазари за тях“5.    

Особено важен фактор при очертаването на различията между Ълстър и останалите 
ирландски провинции е наличието в областта на такъв ключов град като Белфаст. Съз-
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даден от английски заселници малко произволно в началото на ХVІІ в., за два века Бел-
фаст се превръща в единствения индустриален център в Ирландия, радващ се на проспе-
ритет и осигуряващ немалко работни места. Освен спомената текстилна промишленост 
особен разцвет преживява и корабостроенето, а градът в много голяма степен по отно-
шение на своя облик и икономическа структура наподобява типичен английски индуст-
риален град като напр. Лийдс, Брадфорд или Нюкясъл и някак естествено се налага като 
център на протестантския Ълстър.   

 
3. ЮНИНОСТКИТЕ ЛИДЕРИ 

 
Като един от най-влиятелните водачи на юнионизма през периода 1886–1906 г. се 

отличава Едуард Соундерсън, който създава Ирландската юнионистка парламентарна 
партия като своеобразен контрапункт на Националистическата партия на Парнъл. Соун-
дерсън се бори активно в подкрепа на съюзната кауза и успява да постигне значителни 
успехи, защитавайки интересите на земеделците юнионисти и изграждайки сериозно 
лоби сред английските консервативни кръгове. Той обаче не успява да се превърне в 
защитник на многобройните и в този смисъл ключови от електорална гледна точка ра-
ботници и земеделци протестанти от северната област Ълстър и практически ги отдале-
чава от Юнионистката парламентарна партия. В края на своето ръководство през 1906 г. 
Соундерсън е вече твърде стар и се е превърнал в своеобразен политически анахрони-
зъм, защитавайки възгледи за ирландската политика, които макар и в съзвучие с духа на 
късния ХІХ в., са далеч от същността на юнионизма от началото на ХХ в.   

Постепенно започват да се проявяват наченки на вътрешна опозиция и критичност 
спрямо лидерите. Някои юнионисти презвитериани, част от работещите в Белфаст и 
земеделците юнионисти се обединяват в своя протест срещу недобрата представител-
ност, която им предлага т.нар. юнионистка демокрация. Израз на тази тенденция става 
фактът, че праволинейните юнионисти губят своите депутатски места за сметка на някои 
дисиденти в движението (Северен Даун – 1900 г., Южен Даун – 1902 г., Северен Ферма-
на – 1903 г.). Като най-ярък изразител на опозиционните тежнения през периода 1900–
1905 г. се изявява радикалният юнионист Томас Уолъс Ръсел. Той подлага на сериозна 
критика дейността на юнионистката парламентарна партия под ръководството на Соун-
дерсън. 

След смъртта си последният е наследен от своя добър приятел и сподвижник Уол-
тър Лонг. За него, като човек с опит в консервативната администрация в Англия, ирлан-
дският юнионизъм представлява само един от властовите ресурси на торите в Уестминс-
тър. В този смисъл той възприема юнионизма като средство за реализиране на целта и не 
непременно като самата цел. Освен председател на Юнионистката парламентарна пар-
тия, Лонг е председател и на Ирландската юнионистка асоциация, а от началото на 1907 
г. – и на Ирландския юнионистки съвет 6. Това, което е особено достижение за относи-
телно краткото му лидерство, е стремежът да сближи северният и южният юнионизъм и 
то в период на сериозна безперспективност. Той насърчава формирането на Юнионист-
ката асоциация на Ирландия през 1908 г. Създаването на собствената му Лига за запаз-
ване на съюза има за цел, за разлика от другите английски формирования, защитата на 
всички ирландци юнионисти, а не единствено на тези от Ълстър. Председателството на 
Уолтър Лонг допринася в значителна степен и за заздравяване на често уязвимата връзка 
между двете партии – Консервативната и Юнионистката. Взаимоотношенията между тях 
са особено напрегнати през периода 1895–1905 г. и почти прекъснати през 1905–1906 г., 
когато ълстърските юнионисти заподозират и обвиняват управляващите тори в стремеж 
към налагане на ирландците на наследствена администрация. Годините, през които Лонг 
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е начело, са на относително затишие и спокойствие, но неговото оттегляне през 1910 г. 
маркира началото на нов период за юнионизма, чийто характеризиращ белег е задълбо-
чаването на  разделението в самото движение. 

Въпреки съществуващото единство между консерватори и лоялисти, в годините 
между 1912–1914 ълстърските юнионисти неизменно започват да следват своя незави-
сима и войнствена политическа стратегия. Ярък изразител на последната става наслед-
никът на Лонг – Едуард Карсън. Неговото налагане през февруари 1910 г. е израз на 
различен и сравнително по-представителен юнионизъм – на един буржоазен юнионизъм.  
Кърсън е първият юнионистки лидер, който е представител на средната класа и това 
всъщност прави политиката, която той води, изключително популярна, имайки предвид 
че в средите на Ирландската юнионистка парламентарна партия по това време преобла-
дават именно хора с подобен произход. В действията си (активно подпомаган за делата 
на Север от своя близък сподвижник Джеймс Крейг) той не само се вписва перфектно в 
юнионистката традиция по отношение на своите ораторски умения, но и адекватно отра-
зява големите промени, които по това време разтърсват юнионизма след Парламентар-
ния акт от 1911 г. Едуард Карсън и Джеймс Крейг в крайна сметка, на база на отличното 
си познаване на ирландските исторически специфики, както и взимайки предвид особе-
ностите на взаимоотношенията между ирландските протестанти и британското прави-
телство, съумяват да създадат такава стратегия (посредством успешното съчетаване на 
конституционни и неконституционни действия), която да превърне юнионизма в перио-
да 1912–1914 г.  в едно изключително ефективно движение.           

 
4. ЮНИОНИСТКА ИДЕОЛОГИЯ 

 
Както вече бе споменато, за наличието на ясно очертано и последователно юнио-

нистко движение би могло да се говори след средата на 80-те на ХІХ в., когато то започ-
ва да се проявява с пълна сила като своеобразен отговор на мощно набиращия ход пар-
нелизъм и хоум рул кампанията, инициирана от Гладстоун. Първоначално юнионизмът в 
Ълстър съставлява просто един фрагмент от едно по-общо ирландско движение, в което 
участват както англо-ирландски протестанти, така и определена малка част католици от 
Юга. И доколкото може да се говори за своеобразно разделение през тези начални годи-
ни от съществуването му, то в много по-голяма степен е обусловено от своеобразни 
„нравствени“ различия, отколкото от национално, расово или географско разделение 
между лоялен и „нелоялен, между „измяна и „лоялност, а не между ирландски срещу 
британски. При нарастващата сила на националистите, при слабостта на юнионистите 
на юг, както и при състоянието на партийния живот във Великобритания, характерът на 
юнионизма значително се трансформира и неговото развитие се съсредоточава в Ълстър, 
където той се превръща в явление с ясно подчертан локален характер. Това е причината 
за промяна и по отношение на крайната цел: и ако първоначалният стремеж на ълстърс-
ките юнионисти, съвместно с юнионистите от останалата част на Ирландия, е свързан е 
поддържането целостта на съюза, то логиката на историческото развитие ги кара да пре-
върнат в своя крайна цел разделението на страната и съхраняването на Ълстър като част 
от империята. Всъщност изначалната склонност на лоялистите към промяна в целите и 
политическите им възгледи до голяма степен може да бъде обяснена с изключителния 
динамизъм на британската и ирландската политика. Имайки предвид направеното по-
горе уточнение за постепенната трансформация на юннионизмът в ълстърски юниоизъм, 
е необходимо прецизирането, че очертаването на основните белези на юнионистката 
идеология в доста голяма степен практически ще бъде охарактеризиране на идеологията 
на ълстърския юнионизъм.  
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„Целият ни напредък е благодарение на съюза“7 – това заключение, като че ли най-
синтезирано и адекватно онагледява юнионистката идеология и обяснява стремежът 
този съюз да бъда пазен с цената на всичко. Протестантите се обявяват против всяка 
заплаха (такава може според тях да бъде институция, концепция или дори отделна лич-
ност), която би застрашила развитието на индустрията в Ълстър, тяхната собственост, 
личен просперитет и обществени позиции. Ето защо те се обявяват срещу хоум рул-а и 
възстановяването на самостоятелен ирландски парламент, контролиран от националис-
ти, духовни лица, фенианисти, професионални агитатори, „поддържани с гласовете на 
невежото селячество“ и „субсидирани от Америка от признатите врагове на Британската 
империя“8. Значителна част от протестантите от Севера предпочитат да възприемат 
борбата на националистите за ирландско самоуправление не толкова като резултат от 
историческото противопоставяне между английските „нашественици“ и „изгонените“ 
ирландци, а по-скоро като традиционното противопоставяне между католици и протес-
танти. Според тях след установяването на хоум рул-а е голяма възможността Рим да 
започне да влияе върху политиката на Ирландския парламент, която да се окаже изцяло 
в ущърб на протестантското население. То ще бъде принудено да получава образование, 
изцяло доминирано от и подчинено на католицизма и католическите свещеници, ще 
бъде подложено на дискриминационна политика по отношение на данъците и трудовата 
заетост и в крайна сметка ще бъде лишено от своите богатства, привилегии и влияние. 
Историческата обремененост (датираща още от ХVІІ в.) пречи на ълстърските протес-
танти да повярват на уверенията, че в самоуправляваща се Ирландия католиците ще се 
освободят от сериозната клерикална опека и стриктно ще дефинират границите, в които 
Църквата ще може да действа по начина, по който това вече е станало в Италия, Фран-
ция, Португалия и д 9ори в Испания . 

Удовлетворение от status quo и скептицизъм и опасения от перспективата страната 
да получи самоуправление превръщат ълстърските протестанти в ълстърски юнионисти 
– противници на ирландския национализъм и на движението за възстановяване на Ир-
ландския парламент. Те подлагат на жестока критика исканията и водещите принципи на 
националистическото движение, отричайки неговото практическо съществуване и функ-
циониране и поставяйки под съмнение историческата обособеност на ирландската на-
ция. Дори в годините на своя най-голям възход по времето на Парнъл юнионистите ос-
порват всеобхватността и масовия характер на хоум рул движението, обяснявайки кате-
горичната подкрепа за националистическите кандидати (през 80-те на ХІХ в. те печелят 
80 от общо 103 мандата) със заплахите и изнудванията от страна на католическите све-
щеници и агитаторите, повлияни от „некачествено уиски“. Привържениците на съюзни-
те отношения с Короната оспорват твърденията за неморалния характер на английската 
интервенция в Ирландия, изтъквайки, че без Англия тя би била „най-окаяната, най-
изостаналата и изоставената част от обитаемата територия на планетата“. Доказателство 
за това, според тях, е моделът, който успяват да сътворят в Ълстър, превръщайки го от 
най-слабо развитата в индустриално отношение област в „земя на прогресиращ проспе-
ритет“10. 

Организацията на ълстърския юнионизъм, особено след 1905 г., се основава в зна-
чителна степен на регионалната историческа идентичност. Нарастването на влиятелното 
на движението от Ълстър по това време означава, че аргументите, с които си служат 
основните действащи лица от организацията, стават много по-чуваеми и актуални през 
първото десетилетие на ХХ в., отколкото през последното на ХІХ в. Чистите юнионист-
ки принципи губят своята стойност и смисъл за сметка на „Ълстър“ и „ълстърската 
идентичност“. След като юнионизмът придобива географски значително по-ограничен и 
специфичен характер и след като изоставя първоначалната си цел (да отхвърли възмож-
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ността за установяване на самоуправление в цяла Ирландия), става особено лесно да се 
прокарат разграничителните линии между юнионистите от Ълстър и тези от южните 
части, както и да се очертаят отликите между тях и ирландските националисти. Слабост-
та на юнионистката организация на юг прави ълстърските юнионисти много по-
отворени и възприемчиви както към идеята за специфичния и уникален характер на 
общността, живееща на север, така и към британското предложение за разделение на 
страната. 

Представителите на движението в Ълстър стават едновременно привърженици на 
разделението и изолационисти заради характера на политическите взаимоотношения, 
които имат, от една страна, с Великобритания и, от друга вътре, в самата Ирландия. 
Отделени от ирландските националисти, от южните юнионисти, от британския либера-
лизъм и торизъм, юнионистите на север намират утеха в уединяването в собствената си 
локална политическа организация и собственото си политическо кредо. В крайна сметка 
те дори и някога да са се възприемали като ирландци (макар и в имперския смисъл на 
думата) започват да изтъкват единствено своята ълстърска идентичност. За лоялистите 
Ълстър вече обема в себе си всички смисли на юнионизъм11. 

 
5. ЮНИОНИСТКИ ИНСТУЦИИ И ОРГАНАЗИЦЯ 

 
Появата на новото юнионистко движение започва постепенно като отговор на хоум 

рул предизвикателствата от 1883 г., 1886 г. и 1892–1893 г., а формирането на общ орга-
низационен юнионистки център в лицето на Ълстърския юнионистки съвет не бива да се 
търси във времето преди кризата от 1904–1905 г., свързана с трансформирането на цент-
ралната  в местната власт. 

Първоначално истинската съпротива срещу националистите идва не толкова от 
консервативните и либерални партийни кръгове, а от възродения Орден на оранжевите. 
De facto Орденът представлява един от силните и ключови компоненти на ирландския 
юнионизъм, макар и не единствен12. Ръководен от лидери като Едуард Соундерсън, 
оранжевите започват категорично да демонстрират своите антинационалистически наст-
роения и да организират контрапрояви в същия ден и час, в който националистите про-
веждат някое свое мероприятие. По мнението обаче на мнозинството от протестантите 
от Ълстър, активността на Ордена, вместо да спомага за защита на техните истински 
интереси, е основна причина за задълбочаването на разделението сред тях: „[…] [Орде-
нът] се противопоставя на истинските интереси на Ирландия, на протестантите и на 
гражданските и религиозни свободи и на принципите на християнството, морала, добрия 
вкус и добрата политика“13. 

Дейността на оранжевите е в основата и на отклоняването на вниманието им от 
традиционните политически партии. Така например извън пределите на Белфаст е нали-
це лошо развита консервативна организация, за чиято модернизация към 80-те години на 
ХІХ в. няма документирани сериозни опити. Подобно е и положението с либералите от 
Ълстър, чиито усилия по това време далеч не са съсредоточени към изграждането на 
ефективна партийна структура. Това е и причината например юнионистките сили на 
изборите от 1885 г. да се покажат като зле организирани и неспособни да се противопос-
тавят на националистите в Ълстър. Всъщност след законодателните промени от средата 
на 80-те години на ХІХ в., с които се разширяват избирателните права и се прекрояват 
границите на избирателните райони, е налице тенденция към разширяване влиянието на 
националистите в Ълстър за сметка на юнионистите. Обратно, прилагането на тези зако-
ни стимулира заличаването на различията между антинационалистите в южните части 
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на страната, които скоро след това формират Ирландски лоялистки и патриотичен съюз, 
който през 1891 г. се трансформира в Ирландски юнионистки алианс. 

Тласък за реорганизирането и прегрупирането на партиите в Ълстър в края на 80-те 
години на ХІХ в. дава както подемът, който бележат националистите по това време, така 
и възприемането от страна на У. Гладстоун на хоум рул идеята. Партийните организации 
си поставят за цел не само да мобилизират електорална подкрепа за юнионистката кауза 
в провинцията, но също така и да пропагандират активно във Великобритания в полза на 
съюза и срещу хоум рул движението. Налице са опити за канализиране и координиране 
на юнионистката енергия в Ълстър посредством например учредяването на организации 
като Ълстърски лоялистки съюз против отменянето на съюза (Ulster Loyalist Anti-Repeal 
Union – U.L.A.R.U). Последният представлява подчертано консервативно тяло, действа-
що в екип с Ордена на оранжевите. Лоялисткият съюз прокламира себе си категорично 
срещу хоум рул-а и възможността за местно самоуправление, изисква твърд подход и 
безкомпромисност спрямо нелоялните и изразява своята недвусмислена подкрепа за 
юнионистите от южните части. 

Въвеждането на хоум рул идеята от Гладстоун практически довежда до сериозно 
изостряне на отношенията между Либерална партия и ълстърските либерали, като мно-
зинството от последните се отцепват през април 1886 г., активно участвайки в масова 
анти хоум рул демонстрация заедно с консерваторите. Разцеплението в Либералната 
партия логично води до напускането на изявени личности от нейния елит като лорд Ха-
рингтън и Джоузеф Чембърлейн и до немалко техни сподвижници, съотв. виги и радика-
ли. И въпреки че ълстърските либерали формално предпочитат да запазят самостоятел-
ност като отделна организация (Либерална юнионистка асоциация), категоричното про-
тивопоставяне от страна на консерваторите на идеята предопределя бъдещото им тясно 
сътрудничество в рамките на общ Юнинонистки алианс. Последният за удобство често е 
заместван от общото название Юнионистка партия, макар практическото сливане меж-
ду двете отделни крила да става факт чак през 1912 г., когато те се обединяват под името 
Национално съюзно сдружение на консервативните и либералюнионистки асоциации.   

Новооформилото се юнионистко движение си поставя за задача да работи за реа-
лизирането две ключови цели: 

1. да допринесе за консолидирането на юнионистките сили в Ълстър така, че те да 
са единни в момента, в който ще бъде направен евентуален опит Ълстър да бъде 
подчинен на Дъблин; 

2. да подготви юнионистите за съпротива срещу хоум рул движението не само чрез 
отказ от плащане на данъци на ирландското правителство, но при необходимост 
и чрез силата на оръжието. 

Ълстърските юнионисти не ограничават своите дейности само в пределите на Ир-
ландия, а ги разширяват естествено и към Великобритания, където организират много 
сериозна пропаганда в подкрепа на съюза и респективно срещу Гладстоун и хоум рул-а. 
Те започват да разпространяват литература, да се изказват енергично в подкрепа на кон-
сервативните кандидати по време на частични избори  и активно да участват в дейността 
на консервативните асоциации. Новосъздаденият Юниониски алианс преминава успеш-
но през първото си изпитание, като успява да спечели повече от половината места в 
Ълстър по време на парламентарните избори през 1886 г. 

Шест години след като хоум рул билът не успява да мине на второ четене в Кама-
рата на общините, през 1892 г. пред Юнинисткия алианс се задава ново предизвикателс-
тво, провокирано от втория опит на Гладстоун да повдигне дебата за ирландското само-
управление. Подкрепени от своите британски колеги, ълстърските юнионисти се реорга-
низират, за да отговорят адекватно на тази нова опасност. Либералните и консерватив-
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ните лидери в Ълстър решават да свикат голям Ълстърски Конвент, на който да демонс-
трират своята лоялност към Короната и несъгласието си срещу всяка една мярка, която 
би ги откъснала от имперската им принадлежност14. Именно от този Конвент впоследст-
вие се ражда Ълсътрската конвент лига, подсилена в следващите години от ред други 
подобни организации. Всъщност въвеждането на втория хоум рул бил активизира особе-
но много юнионистките дейности в Ълстър, където повсеместно започва формирането 
на юнионистки клубове. Създава се Съвет на юнионистките клубове, който като цент-
рално организационно тяло не само си поставя за цел спечелването на общественото 
мнение в Ирландия, но и подпомагането на ирландската юнионистка кауза и във Вели-
кобритания. Работата обаче на Съвета на юнионистките клубове има предимно пропа-
ганден характер; като практически заместник на затихналия Орден на оранжевите се 
явява Съюзът за защита на Ълстър, формиран през пролетта на 1893 г. Председателст-
ван от Томас Синклер и работещ в тясно взаимодействие с юнионистките депутати и от 
двете камари, новата организация започва да функционира като най-представителния 
орган на ълсътрският юнионизъм. Съюзът за защита на Ълстър de facto представлява 
най-висшият политически орган на юнионистите от Ълстър, имащ за задача да ги под-
готви за съпротива срещу поредния опит да бъде въведен хоум рул. След отхвърлянето 
му от Камарата на лордовете през септември 1893 г., логично дейността на ълстърското 
юнионистко движение постепенно затихва при липса на сериозни и постоянни дразните-
ли, въпреки че някои местни организации не престават да демонстрират своята актив-
ност. Анти хоум рул организацията остава незасегната и практически се превръща в част 
в ключов фактор в юнионистката тактика във време на избори.  

До голяма степен юнионизмът е съживен по време на кризата от 1904–1905 г., 
свързана с трансформирането на централната в местната власт, когато юнионисткото 
правителство на Балфур дава основание да бъде заподозряно в толериране на политика 
на частично и поетапно въвеждане на хоум рул. Големите реформи в поземлените отно-
шения, осъществени от Дж. Уиндъм през 1902–1903 г. се превръщат в нагледен пример 
за успешно сътрудничество на лендлордовете с умерените представители от всички 
политически партии в Ирландия и залягат в основата на създадената Ирландска рефор-
мена асоциация. Последната си поставя за цел да намери компромис и баланс между 
интересите на юнионистите и националистите, между управлението, осъществено от 
парламента в Уестминстър, и такова от ирландски парламент. В крайна сметка Асоциа-
цията изработва през септември 1904 г. схема за трансформирането на властта чрез цен-
трален съвет, съставен от представители на ирландците, който да действа като местен 
орган със съответни правомощия, но вътре в рамките на съюза. 

От гледна точка обаче нa юнионистите тези, макар и умерени промени, изглеждат 
тотално неприемливи, тъй като според тях те подкопават устоите на съюза  и практичес-
ки представляват първата стъпка към цялостното отделяне на Ирландия от империята. 
Негативното им отношение се подсилва и от подозренията, че висши представители на 
правителството (най-вече заместник-секретарят за Ирландия сър Антъни Макдонъл) 
активно сътрудничат на Реформената асоциация, правейки „слаб и неуместен опит да 
осигурят хоум рул“ 15. В крайна сметка неимоверният натиск, който осъществяват юнио-
нистите посредством своите депутати, води до оттеглянето на секретаря за Ирландия 
Джон Уиндъм от заемания от него пост. 

Успоредно с тези действия, почувствали се изолирани и изоставени от доскорош-
ните си съюзници, юнионистите от Ълстър започват активно да реорганизират своите 
сили. В опит да бъдат съживени различните организации от Асоциацията за защита на 
Ълстър през декември 1904 г. се провежда важна конференция в Белфаст. Целта ѝ е „да 
съдейства за по-нататъшното заздравяване на връзката между ълстърските юнионисти и 
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техните парламентарни представители, да формулира след консултация с тях парламен-
тарната политика и […] най-общо да застъпва и защитава интересите на ълстърския 
юнионизъм вътре в рамките на Юнионистката партия“16.  

Поставят се основите на нов тип организация – демократична и изцяло представи-
телна за ълстърския юнионизъм, висшето ръководство на която се осъществява от цент-
рален съвет, състоящ се  първоначално от 200 души – представители на цялото многооб-
разие, съставляващо юнионисткото движение (100 представители на местните асоциа-
ции, 50 ълстърски народни представители и 50 от Оранжевия орден). Названието на 
формированието е Ълстърски юнионистки съвет, което публично е възприето през март 
1905 г. Като най-важни следствия от появата на тази организация могат да се изтъкнат 
както изграждането на значително по-добра взаимовръзка между белфасткия юнионизъм 
и юнионизма от останалите графства от Ълстър, така и затвърждаването на самостоятел-
ния характер на ълстърския юнионизъм и респ. намаляването на влиянието на базирания 
в Дъблин Ирландски юнионистки алианс на Север. 

За превръщането на съвета в ефективно действащ политически механизъм съвсем 
естествено е необходимо време, като неговото значение в следващите години постепен-
но ще нараства и в крайна сметка той ще съумее да се превърне в de facto най-
авторитетният и най-важен политически управляващ орган на ълстърският юнионизъм. 
Истинският му потенциал ще се разкрие особено в навечерието на и след въвеждането 
на третия хоум рул бил през април 1912 г. Тогава Ълстърският юнионистки съвет, 
действащ в съзвучие с останалите юнионистки организации, ще се превърне в гарант на 
политиката на категорична съпротива срещу установяването на самоуправление в Ир-
ландия.  

В края на ХІХ в. и началото на ХХ в. юнионисткото движение действа едновре-
менно и в Ирландия, и във Великобритания, като и на двата фронта то среща значителни 
трудности. Основните препятствия пред ълстърските юнионисти са свързани, от една 
страна, с хомогенността на движението на юнионистите от Ълстър, а от друга, с начина, 
по който защитаваната от тях кауза е възприемана от британците.  

Единството на ълсътрските защитници на Съюза е заплашвано както от класови и 
икономически противоречия, така и от своеобразни политически различия. Успоредно с 
преобладаващото огромно мнозинство протестанти (последователни противници на 
ирландското самоуправление), в Ълстър съществува и незначителна малка група протес-
танти – либерали, водени от преподобния Джеймс Браун Армър, които са негови актив-
ни защитници. Наличието на последните е източник на сериозни трудности за юнионис-
тките организатори особено по време на избори. В борбата за спечелване на крехкото 
мнозинство в парламентарното представителство на Ълстър, наличието на протестанти 
либерали създава реална опасност юнионистите да загубят битката на решителния ман-
дат в областта или от либералите, или от националистите. 

За ълстърските юнионисти особено предизвикателство представлява и поддържа-
нето на благоприятен обществен имидж във Великобритания.  Пред тях стои задачата не 
само да убедят британската общественост и политическия елит в готовността си да се 
противопоставят на хоум рул-а, но и да си изградят в техните очи имидж на отговорна и 
уважавана общност, имаща основателни мотиви да продължи да бъде част от Обедине-
ното кралство. Своята пропаганда юнионистите осъществяват в две основни сфери: от 
една страна, в контекста на парламентарния и политическия живот и, от друга, в рамките 
на избирателните райони 17.  

Юнионистките представители са особено активни в организираната от тях кампа-
ния срещу възможността за ирландско самоуправление най-вече в периодите, когато 
властта в Лондон се намира в ръцете на либералите (1892–1895 и 1905–1915 г.) и респ. 

 64 



 
 

този въпрос става изключително актуален. В тези случаи ирландските юнионисти се 
проявяват като особено активни в контактите си с опозиционните английски политици. 
От голямо значение за тях се оказва доброто представителство, което има Юнионистката 
партия и в двете камари, както и връзките, които те имат вътре в редиците на самата 
партия. Влияние оказва и фактът, че немалко от лидерите на юнионистите във Великоб-
ритания същевременно са и ирландски юнионисти. Това им дава възможност освен да 
търсят добро представителство на защитаваната от тях кауза на парламентарно ниво, 
така и да разчитат на тайна „зад сцената“ подкрепа18. От ключово значение за имиджа на 
лоялистите във Великобритания са превърналите се в практика официални делегации от 
ирландски юнионисти, изпращани в Уестминстър. Тяхната цел е популяризиране и за-
щита на интересите им, „издействане на одобрение и подкрепа за юнионистките клубове 
от страна на най-влиятелните политически асоциации“19. 

Юнионистката кампания за изграждане на благоприятен обществен имидж в изби-
рателните райони също се осъществява особено интензивно и е предимно свързана с 
производството и разпространението на материали и организирането на  демонстрации 
срещу хоум рул-а. Естествено обемът и активността на дейностите, свързани с това на-
чинание, се увеличават значително по време на избори и в периодите, когато актуалност 
придобива въпросът за ирландското самоуправление.   

Като основен мотив в своята пропаганда лоялистите изтъкват пагубния ефект, кой-
то евентуално отделяне от Съюза би имало върху протестантите не само от Ълстър, но и 
от Юга. Именно поради тази причина често в кампанията си южните и ълстърските 
юнионисти си взаимодействат, въпреки съществуващите противоречия между тях. Те 
също така наблягат и на религиозните съображения срещу хоум рул-а и по специално на 
опасността, на която е изложено протестантското малцинство в подчинеността си спря-
мо католическото мнозинство, направлявано от Рим. И макар и по този начин те да ус-
пяват да срещнат своеобразно разбиране, базиращо се на традиционното британско по-
дозрение спрямо римския католицизъм, трябва да се признае, че основният източник на 
силно изразеното английско анти хоум рул отношение е изначалният страх на Лондон 
срещу възможен пробив в целостта на Империята. Евентуално съгласие за предоставяне 
на ирландско самоуправление, и то във века на т.нар. „нов“ империализъм несъмнено ще 
бъде интерпретирано като своеобразен знак на слабост, който би окуражил националис-
тическите тежнения и в крайна сметка би довел до проблеми в британските отвъдморски 
завоевания, вкл. и в индийската „перла“. В този смисъл може да се заключи, че британс-
ките юниноисти са водени в много по-голяма степен от имперските интереси на собст-
вената си страна, отколкото от силата на аргументите на своите колеги от Северна Ир-
ландия и от някаква силна съпричастност и солидарност към техните възгледи. 

И така, става ясно, че пред юнионисткото движение в Ирландия в края на ХІХ в. и 
началото на ХХ в. стоят редица предизвикателства за преодоляване. За да реализират 
своята крайна цел и да останат част от Обединеното кралство, на юнионистите ще им се 
наложи не само да създадат стройна и единна организация, но и да убедят британската 
общественост в справедливостта на каузата, която защитават. Подпомогнати както от 
редица обективни, така и от немалко субективни фактори, те до голяма степен успяват в 
това си начинание в годините на въвеждането на третия пореден хоум рул бил – 1912–
1914 г. Това са годините, през които може да се заключи, че ълстърският юнионизъм 
разполага с такава стратегия, която успява да го превърне в едно изключително ефек-
тивно и мощно движение. 
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Elina Veleva. UNIFYING ACTION OF THE LIBERALS IN BULGARIA – 1929 
Since its foundation in 1920 the National Liberal Party underwent a series of crises and as a result 

a few liberal groups split off. Consequently attempts were made to unify the liberal powers and as soon as 
the beginning of 1929 the efforts towards accomplishing the unification of the liberal powers into a single 
party accelerated. After the sitting of the Supreme party council of the National Liberal Party and the 
intensified negotiations with the National Liberal Party of Smilov, in early March a protocol for the 
unification of the two parties was signed. Such a unification however was virtually not reached because 
the Standing Committee of the National Liberal Party did not accept some of the conditions in the 
protocol. The contacts between the two liberal parties did no cease and they ran together with the 
Democratic Party in a triple coalition for the municipal elections in Sofia in May 1929. Despite the 
disagreements that arose in the coalition after the elections the National Liberal Party and the National 
Liberal Party – United of B. Smilov managed to reach a solemnly proclaimed unification on 16 July 1929. 
The National Liberal Party however remained united just until the end of December 1929 when the 
fractions of Smilov and the stambolovists with Hr. Statev convened a meeting of the supreme councils of 
the two parties that had previously unified and elected a temporary committee to run the party until the 
convention of its congress. Meanwhile followers of V. Radoslavov and D. Tonchev made preparations for 
the restoration of the old Liberal Party. That is how a split occurred among the liberals in the country, a 
split that was not possible to overcome until 1934 and the noisily proclaimed unifying action in 1929 
ended up in a collapse. 
 
 

От основаването си през 1920 г., Националлибералната партия преминава през ня-
колко кризи, при които се отцепват либерални групи: първо тази на Н. Генадиев, сфор-
мирала партията „Народно единство“; после на бившите стамболовисти, които възстано-
вяват Народнолибералната Стамболова партия; групата около Б. Смилов е с участие в 
политическия живот също с името Националлиберална. След това започват опитите за 
обединение на либералните сили в страната, като след продължителни преговори през 
юни 1928 г. се постига обединение между Националлибералната партия (крилото на Д. 
Кьорчев) и Народнолибералната Стамболова партия. В този период се водят разговори и 
със смиловистите, но до обединение не се стига. Извън Националлибералната партия 
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остава и група либерали около Д. Петков, които започват да издават в. „Национален 
подем“ и се обявяват за Национална партия през 1928 г. 

В началото на 1929 г. се засилват усилията на двете големи либерални групи за 
постигане на обединението на либералните сили в една партия. В средата на февруари се 
провежда Върховен партиен съвет (ВПС) на Националлибералната партия, на който се 
решава да се започнат преговори за обединение със смиловистите. По същото време се 
провежда и заседание на Постоянното присъствие (ПП) на Националлибералната партия 
(обединена) (на Б. Смилов)1. ВПС на Националлибералната партия избира комисия в 
състав: д-р П. Шишков, Ив. Ангелов, д-р Ат. Бояджиев, Ст. Петков, д-р Н. Думанов и Н. 
Джабарски, която да започне преговорите. Тази делегация се среща с ПП на смиловис-
тите, които поставят своите условия за постигане на обединението: 

1. Националлибералната партия и на Националлибералната партия (обединена) се 
обединяват в единна Националлиберална партия. Всички членове на двете пар-
тии остават по право членове на единната Националлиберална партия.   

2. Двете постоянни присъствия се сливат и образуват Постоянното присъствие на 
единната Националлиберална партия.  

Забележка: От Постоянното присъствие на Националлибералната партия (обединена) ще 
влязат от 11-те членове минимум 7 души. 

3. Двата висши партийни съвета се сливат. 
4. Ако предложението за сливането на постоянните присъствия не се приеме, 

предлага се да се образува Временен комитет от 10 членове като от страна на  
Националлибералната партия влязат 6 души, а от страна на Националлиберална-
та партия (обединена) влязат 4 души2. 

Отговорът на тези предложения от делегацията на Националлибералната партия, 
според Смиловата „Независимост“ е, че са съгласни на 6 души от Постоянното присъст-
вие ПП на Националлибералната партия (обединена) в бъдещото Постоянно присъствие 
и приемат условието за висшите партийни съвети3. Другият „Независимост“ не дава 
информация за подобна договореност, а съобщава само, че ВПС на Националлиберална-
та партия, след като изслушва доклада на комисията, натоварва ПП, „което изцяло или 
чрез делегация в кратко време да уреди всички въпроси във връзка с обединението“4. 
Съгласно това решение на ВПС, ПП на Националлибералната партия избира делегация в 
състав: д-р П. Шишков, Ив. Ангелов и д-р Ат. Бояджиев, която да продължи преговорите 
с избраната от ПП на Националлибералната партия обединена комисия в състав: Ст. 
Дойчинов, М. Зелков и Ст. Лилков5. 

Първата и оказала се последна на този етап среща между двете делегации се осъ-
ществява на 20 февруари. В делегацията на Националлибералната партия на мястото на 
д-р П. Шишков и д-р Ат. Бояджиев се явяват В. Коевски и Кр. Станчев. Тази промяна 
става и първият повод за недоволство от страна на Националлибералната партия (обеди-
нена), която твърди, че нарочно не е изчакано завръщането на д-р П. Шишков,  изявил се 
впоследствие като един от най-запалените привърженици на обединението в средите на 
Националлибералната партия. Първият поставен въпрос, по който не се постига съгла-
сие, е борят на членовете от Националлибералната партия (обединена) в ПП на бъдещата 
единна Националлибералната партия. Докато от Националлибералната партия (обедине-
на) държат на заявените 7 места, делегацията на Националлибералната партия предлага 
4 места6. Другото възникнало различие е по отношение на допълнителните въпроси, 
поставени от двете делегации – за политиката и тактиката на единната партия. 

След като се установява, че двете комисии се оказват неподготвени за обсъждане 
на тези въпроси и поради различието относно квотата на Националлибералната партия 
(обединена) в Постоянното присъствие, преговорите биват преустановени7. Двете стра-
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ни взаимно си прехвърлят отговорността за непостигнатото обединение, като Б. Смилов 
обвинява конкретно ПП на Националлибералната партия, което, според него, спъвало 
обединението поради личните интереси на членовете му8. 

Преговорите за обединение между двете либерални партии са подновени в начало-
то на март след решение на ПП на Националлибералната партия и избиране на нова 
комисия за преговори в състав: д-р П. Шишков, Ив. Ангелов и Кр. Станчев. След някол-
ко заседания на комисиите, на 9 март е подписан протокол, с който се провъзгласява 
обединението на двете партии  в единна Националлиберална партия при следните усло-
вия: 

1. Националлибералната и Националлибералната обединена партия се обединяват 
в единна Националлиберална партия. 

2. Всички членове на двете партии остават по право членове на единната Нацио-
наллиберална партия. 

3. Единната Националлиберална партия възприема действащия Устав на Нацио-
наллибералната партия, но при условие че веднага след обединението ще се 
пристъпи към изработване на един нов проектоустав, който да отговаря на нови-
те партийни нужди.  

4. Всички организации на двете партии се сливат в единни организации, бюрата 
им образуват общо бюро на слетите организации със секретариат от секретарите 
на двете бюра.  

5. Главните линии на политиката, тактиката и програмата на партията, както и 
подробностите по приложението им са прерогативи на нейното управително тя-
ло и се предоставят на него. 

6. Постоянното присъствие на единната Националлиберална партия се състои от 
21 членове, от които 15 са настоящото ПП на Националлибералната партия и 6 
членове от ПП на досегашната Националлиберална партия (обединена). 

7. Висшият партиен съвет на единната Националлиберална партия ще бъде конс-
титуиран съгласно чл. 14. от Устава, като вместо на 500 се избира на 300 пар-
тийни членове по един съветник. 

8. Имотите и дълговете на двете обединили се партии стават такива на единната 
Националлиберална партия.  

9. Партиен орган на единната Националлиберална партия е вестник „Независи-
мост“ – досегашният орган на Националлибералната партия. 

Партийният орган на Националлибералната партия (обединена) ще продължава да изли-
за до конституирането на новото Постоянно присъствие. 

10.  Партийният цвят на единната Националлиберална партия е зеления9.  
ПП на Националлибералната партия обаче отхвърля протокола под предлог, че ко-

мисията на партията в преговорите е надвишила директивите, дадени ѝ от него. Конк-
ретните възражения на националлибералите са в няколко насоки. Според тях: 

• сливането на местните организации трябва да стане веднага, като се слеят и бю-
рата им и се свика веднага общо събрание на партийните членове, на което да се 
изберат управителните тела на съответната организация. Основанието за това 
искане е, че обединението трябва да заличи всички следи на разцеплението, като 
веднага премахне белезите на разделените досега партии; 

• за единната партия трябва да бъде приета съществуващата програма и политика 
на Националлибералната партия, както и програмните ѝ резолюции; 

• ПП не може да се увеличи с повече от 5 души; 
• ПП не може да посегне на съществуването на ВПС, защото самото Постоянно 

присъствие е избрано от ВПС и е негова еманация; 
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• имотите и дълговете на обединяващите се партии трябва да станат известни 
веднага, а не след обединението. 

Отхвърляйки условията на протокола, ПП на Националлибералната партия поставя 
своите условия за постигане на обединение: 

1. Да се подчертае в обединителния протокол, че двете партии пристъпват към 
обединението си в единна Националлибералната партия със съзнанието, че но-
вата партия няма нищо общо с политиката на партиите, които са се обединили 
под нейното име през 1920 г. – политика, която остава на преценка на история-
та. 

2. Единната партия възприема програмата и програмните резолюции на Нацио-
наллибералната партия. 

3. Партийната тактика се определя от надлежните управителни тела. 
4. Партията се управлява по устава на Националлибералната партия. 
5. Местните организации се сливат и веднага се пристъпва към избор на ново бю-

ро, контролна комисия и делегати на околийския партиен съвет от общото съб-
рание на партийните членове. 

6. ВПС се състои от сегашния ВПС на Националлибералната партия и 40 души от 
този на Националлибералната партия (обединена), избрани от последния.   

7. ПП на единната партия се състои от 20 души, от които 15 – сегашното ПП на 
Националлибералната партия, и 5 – посочени от ВПС на Националлибералната 
партия (обединена), преди подписването на протокола за обединение. 

8. Да се представи от двете страни преди подписване на протокола за обединение 
точна ведомост за всички дългове и имоти10. 

При това положение обединение не се постига, въпреки че и двете страни твърдят, 
че искрено го желаят. Естествено и двете партии си прехвърлят вината за проваленото 
обединение, защото от свидетелствата от провинцията проличава, че обикновените пар-
тийни членове желаят обединението, без да се интересуват особено от точните условия, 
при които ще бъде постигнато. 

Смиловистите обявяват, че за тях обединението е постигнато и обвиняват ПП на 
НЛП, че заради личните интереси на членовете му не е позволило да се осъществи обе-
динението. Те получават подкрепа от доста организации в страната, а и някои дейци на 
Националлибералната партия се изказват в полза на обединението11.  Свикват се и обе-
динителни събрания като това в III район на София, което впоследствие е обявено за 
„прибързана работа“12. В самото ПП на НЛП има голямо напрежение, защото членовете 
му, подписали обединителния протокол д-р П. Шишков и Ив. Ангелов, продължават да 
защитават постигнатото от тях и на 20 март издават Притурка към в. „Независимост“ с 
тяхната версия за осуетяването на обединението. В нея те твърдят, че обединението е 
възпрепятствано от група хора в ПП на НЛП (имат предвид основно Г. Петров и главни-
ят редактор на „Независимост“ П. Даскалов), които не го желаят, преди да са осигурили 
своите ръководни постове в единната партия. П. Шишков и Ив. Ангелов обвиняват мно-
зинството в ПП, че не се е съобразило с волята на ВПС, изразена на заседанията му от 
февруари 1929 г. и че е нарушило Устава, като е отхвърлило протокола от 9 март, без да 
е постигнато единодушие в ПП13. Позовавайки се на чл. 19. от Устава, според който при 
липса на единодушие по някой въпрос в ПП, той се отнася за разрешение от Върховния 
партиен съвет14, двамата предприемат инициатива за свикване на Върховен партиен 
съвет, който да се произнесе по протокола за обединението15. Мнозинството от членове-
те на ПП обаче застава категорично срещу протокола и действията на неговите защит-
ници са квалифицирани като част от план за миниране на партията16. Все пак явно под 
натиска на организациите в страната, през май 1929 г. ПП решава да попита висшите 
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съветници дали има нужда от свикването на ВПС по въпроса за обединението и в зави-
симост от техните отговори да се реши дали да се свика съветът17. 

Въпреки неуспешния опит за обединение, контактите между двете либерални пар-
тии не са прекъснати и те участват заедно с Демократическата партия в Тройната коали-
ция в общинските избори в София през май 1929 г.18 След като на изборите се нареждат 
на второ място след Демократическия сговор, в коалицията възникват недоразумения и 
скоро тя се разпада19. Това не попречва на подновените отново преговори за обединение 
между либералните партии. Насрочените по едно и също време висши партийни съвети 
на Националлибералната партия и на смиловистите през юли 1929 г. се разчитат като 
знак за предстоящо обединение.  

Всъщност и в двете партии има доста вътрешни разногласия по този въпрос. В На-
ционаллибералната партия се проявява напрежението между националлибералите и 
стамболовистите, обединили се само година по-рано. Хр. Статев, който доскоро е бил 
сред най-големите противници на обединението със смиловистите, в този момент заста-
ва начело на крилото на най-горещите му привърженици заедно с Ив. Ангелов и Г. Юр-
тов от групата на бившето „Народно единство“. Другата група, около Г. Петров, застъп-
ва становището за постигане на обединение, но при условията, които Националлиберал-
ната партия поставя. Различията между двете групи се проявяват и във връзка с поведе-
нието на един от видните стамболовисти Ал. Загоров, който като училищен настоятел 
подкрепя Демократическия сговор и става причина за  разгорещени спорове в софийска-
та организация. ПП се намесва с редица изключвания на стамболовисти от столичната 
организация, но това не допринася за потушаване на скандала, а напротив20. 

В партията на Смилов също има напрежение, макар и по-прикрито. Там се оформя 
група около Хр. Радославов – син на В. Радославов, която счита, че след завръщането си 
В. Радославов трябва да поеме водещи позиции в партията и подозира Смилов, че стре-
межът му към обединение е предизвикан от желанието му да укрепи собствената си 
позиция пред опасността от оспорването ѝ след амнистирането на В. Радославов и Д. 
Тончев21. 

В тази обстановка започват заседанията на двата висши съвета. И докато съветът 
на смиловистите протича сравнително спокойно, като се приема единодушно резолю-
ция, че обединението може да стане на базата на протокола от 9 март22, атмосферата на 
висшия съвет на НЛП е доста по-разгорещена. Двете противостоящи си групи свикват 
предварителни заседания на привържениците си сред членовете на ВПС, за да подготвят 
позициите си за официалните заседания на съвета. Групата около Г. Петров, в която 
участват и повечето членове на ПП, събира по-голямата част от членовете на ВПС. 
Оформилата се позиция на тази група е, че обединението може да стане само при усло-
вията, които поставя  Националлибералната партия. С тази позиция се солидаризира и 
болният либерален водач М. Хранов. Другата група на бившите стамболовисти събира 
около 40 съветници, поддържащи безусловно обединението със смиловистите23. 

По време на заседанието на ВПС отново проличава надмощието на хората около Г. 
Петров, които се изказват за обединение, но при известни условия, гарантиращи негова-
та трайност и които да подчертаят характера на Националлибералната партия като нова 
формация – основна идея на крилото на Г. Петров. Хора от другата група се изказват за 
безрезервно обединение с партията на Смилов24. При различните гласувания надмощие 
взима групата на Г. Петров. Затова не е изненада, че пред делегацията на Висшия съвет 
на смиловистите, дошла да иска обединение на базата на протокола от 9 март, Н. Шопов 
отвръща с предложенията на ПП на Националлибералната партия за обединение: 

1. Двете партии се обединяват в една под името Националлиберална партия като 
нова политическа организация, която за нуждите на своето вътрешно единство и 
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преуспяване оставя дейността на отделните бивши либерални партии на пре-
ценката на историята. 

2. Партията в дейността си за защита на интересите на народа и на държавата вли-
за в коалиции и сътрудничество с партиите, които стоят на базата на Конститу-
цията. 

3. Постоянното присъствие на партията се състои от ПП  на Националлибералната 
партия и 5 членове от ПП на Националлибералната партия (обединена). 

4. Върховните партийни съвети на двете партии престават да съществуват. Най-
късно до февруари 1930 г. околийските партийни съвети избират членове на 
ВПС съгласно разпорежданията на Устава. 

5. Местните организации на двете партии се сливат и веднага в общи събрания 
пристъпват към избор на ново бюро, контролна комисия и делегати на околийс-
ките парийни съвети, които се свикват за избор на околийски партийни бюра и 
висши партийни съветници от новоизбраното бюро в центъра на околията.  

6. Партийният орган „Независимост“ на Националлибералната партия (обединена) 
престава да излиза. Имотите и дълговете на двете обединили се партии стават 
такива на единната Националлиберална партия25.  

При това предложение повече от логично изглежда смиловистите да откажат да го 
приемат. Доста неочаквано обаче Висшият им съвет приема всички условия след една 
реч на Смилов, в която той призовава съветниците да направят тази жертва26. Така обе-
динението между двете националлиберални партии се осъществява и е тържествено 
прокламирано. 

Постигнатото обединение се интерпретира от тогавашната преса като поражение 
на смиловистите27. Освен че не са изпълнени  техните претенции за числеността им в 
Постоянното присъствие,   трябва да се примирят и с някои постановки, заради които 
всъщност се отделят от Националлибералната партия през ноември 1926 г. Смиловисти-
те са против идеята, че Националлибералната е нова формация и твърдо защитават нас-
ледството от предишните либерални партии. Основният повод за напускането им става 
т.нар. Търновска резолюция, с която се забранява на бившите министри от кабинета на 
В. Радославов да заемат място в управителните органи на партията, а също и да бъдат 
нейни активни членове28. А с точка 1. от протокола за обединение от 16 юли се прокарва 
изцяло тезата на националлибералите за това, че Националлибералната партия е нова 
формация и не трябва да бъде свързвана с миналото на либералните партии. Отстъпле-
ние е и формулирането на отношенията на партията с другите партии, нещо, което сми-
ловистите се стремят да избегнат в протокола от 9 март 1929 г. Всъщност основното 
различие е в отношението към БЗНС, защото смиловистите изтъкват като главна причи-
на за отделянето си освен Търновската резолюция и коалицията на Националлиберална-
та партия в общински избори с БЗНС, която по-късно преминава и в коалиция за пар-
ламнтарните избори през 1927 г.29 Те се обявяват и срещу тясното обвързване на Нацио-
наллибералната партия с Демократическата партия. Затова и в проткола от 9 март е за-
писано, че главните линии на политиката, тактиката и програмата на партията, както и 
подробностите по приложението им са прерогативи на нейното управително тяло. 

При избора на членовете на ПП на единната партия отново надделява групата око-
ло Г. Петров. От страна на Националлибералната партия в ПП влизат основно негови 
привърженици като Д. Върбенов, Н. Шопов, В. Коевски, Й. Качаков и др. От групата на 
бившите стамболовисти са само Г. Юртов и Н. Думанов, а на Хр. Статев не му достига 
един глас30. От партията на Смилов в ПП влизат Б. Смилов, М. Зелков, Ст. Пешев, Хр. 
Георгиев и Ст. Лилков. От голямо значение за по-нататъшното развитие на партията е 
промяната в Устава, с което решенията в Постоянното присъствие вече се взимат с мно-
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зинство, докато преди за това се изисква единодушие. Тази промяна също се приема за 
победа на групата на Г. Петров, която има мнозинство в ПП и може да прокарва реше-
нията си31. 

Почти веднага след обединението става ясно, че то няма да бъде дълготрайно. Още 
на първото заседание на новото ПП проличава, че различията не са преодолени и започ-
ва борба за надмощие. Оформят се две групи – едната около Г. Петров, който след 
смъртта на М. Хранов се очертава като водач на националлибералите, и другата – около 
Б. Смилов и Хр. Статев, обединяващи усилията си в постигане на преимущество в ръко-
водството на партията. Либералите около Хр. Радославов пък изразяват недоволство от 
продължаващото действие на Търновската резолюция и упрекват Смилов, че е приел 
това положение32. 

Съвсем скоро борбата за надмощие блокира работата на Постоянното присъствие, 
което от своя страна довежда до възпрепятстване дейността на партията и затрудняване 
на действията по обединението на организациите. Различията между двете групи в ПП 
се пренасят и в организациите в провинцията. Групата около Смилов и Статев започва 
да организира събрания в редица градове, които не се одобряват от останалите, имащи 
мнозинство в ПП. Тези събрания не се известяват в партийния орган „Независимост“, но 
предизвикват огромно напрежение сред партийните членове. На тях обикновено се стига 
до сблъсъци между привържениците на двете групи, нерядко преминаващи във физичес-
ка разправа, за да се стигне дори до смъртта на един човек в Пловдив разгара на вътреш-
нопартиен спор33. 

Бъдещото разцепление започва да се очертава и това проличава особено отчетливо 
по повод протестите срещу репарациите. Демократическата партия предприема инициа-
тива за организиране на обща опозиционна акция срещу парвителството. Във връзка с 
тази инициатива в Националлибералната партия се очертава открит сблъсък. Групата на 
Г. Петров се отзовава на поканата и участва в общо протестно събрание с Демократи-
ческата партия. Софийската организация на партията, която е под контрола на другата 
група, организира самостоятелно събрание. Това довежда до открити обвинения между 
двете групи34. 

Сериозните проблеми в партията проличават и в парламентарната група. Там, за 
разлика от ПП, надмощие има групата на Статев и  Смилов, която успява да наложи 
избора на Ив. Ангелов за неин секретар. Този избор се оспорва от привържениците на Г. 
Петров, които твърдят, че не е редовен35. 

Разногласията в партията намират израз в издаването на „Изложение“ на седемте 
привърженици на Смилов и Статев, членове на ПП, в което мнозинството е обвинено в 
упражняване на партийна диктатура. Другата група отговаря със свое изложение, с което 
констатира, че изложението на седмината е началото на раздор в партията. Появява се и 
апел от няколко членове на разпуснатите висши съвети на двете слели се партии, с който 
се иска свикването на тези съвети, за да разрешат кризата в партията. Групата около Г. 
Петров категорично отказва, като се позовава на обединителния проткол от 16 юли, 
където е записано, че старите висши партийни съвети се разпускат и ще се образува нов, 
на обединената партия. Те обвиняват Смилов и Статев, че стоят зад тази инициатива с 
намерението да спечелят мнозинство на заседанията на съветите и да вземат властта в 
партията36. 

Същевременно настъпва и окончателен разрив в ПП. След няколко опита да бъдат 
преодолени различията, в заседанията на 23 и 24 ноември групата на Смилов и Статев 
заявява с декларация, че се солидаризира с акцията за свикване на висшите съвети и 
седмината членове на ПП от тази група напускат заседанията му37. От този момент раз-
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цеплението вече е факт и е въпрос на време да се стигне и до неговото формално осъ-
ществяване. 

Групата на Смилов и Статев в началото на декември издава Притурка на „Незави-
симост“, като заявява намерението си да издава паралелен вестник със същот оиме. В 
Парламентарната група също се оформя разцепление, след като секретарят И. Ангелов 
„пропуска“ имената на депутатите от групата на Г. Петров от списъка със състава на ПГ, 
предоставен на бюрото на Камарата38. 

Засилват се броженията и в средите около Хр. Радославов. След смъртта на В. Ра-
дославов през октомври 1929 г. започва да излиза отново в. „Народни права“ – бивш 
орган на Либералната партия на Радославов, отначало като траурно издание само по 
повод смъртта на Радославов, но продължава да се списва периодично. Този вестник 
става орган на хората, които обвиняват Б. Смилов, че е влял партията си в Националли-
бералната партия заради страха си от предстоящото идване на В. Радославов, а след 
смъртта му и отпадането на опасността е предприел щурм за овладяване на партията. 
Появяват се и гласове за възстановяване на старата Либерална партия около старите 
либерални водачи (има се предвид основно Д. Тончев)39. 

На 22 и 23 декември 1929 г. се осъществява и формалното разцепление на Нацио-
наллибералната партия. Тогава се свикват на заседание висшите съветници, привърже-
ници на Смилов и Статев, които избират Временен комитет със задача да подготви пар-
тията за конгрес през февруари 1930 г. В този комитет не влизат най-изявените фигури 
от групата около Смилов и Статев, но е ясно, че те фактически поемат ръководството на 
партията. Решено е и да започне да се издава в. „Независимост“40.  Естествено останали-
те в ПП привърженици на Г. Петров отхвърлят решенията на висшите партийни съвети с 
„Позив към членовете на ПП на Националлибералната партия“, в който обвиняват Сми-
лов и Статев, че зад обединителната идея са криели личните си стремежи за политическа 
реализация41. 

Така се поставя краят на съществуването на единната Националлиберална партия. 
Отново в политическия живот се появяват две партии под името Националлиберална и 
два вестника „Независимост“. Подготвя се и образуването на трета партия на либералите 
в България – Либерална, с амбицията да възстанови старата Радославова партия. По този 
начин  сред либералите в България настъпва разцепление, което не успява да бъде прео-
доляно до 1934 г. и шумно прокламираната обединителна акция през 1929 г. завършва с 
пълен крах. 
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ИМЕ И УПОТРЕБА – ПАМЕТТА ЗА РУСЕНСКИТЕ ПЛОЩАДИ В 
ТЯХНОТО НАИМЕНУВАНЕ  

 
СВЕТЛАНА ТОНЧЕВА 

 
 

Svetlana Toncheva. NAME AND USAGE - THE MEMORY OF ROUSSE SQUARES 
IN THEIR NAMES 

The text attempts to study the history of naming Rousse squares beginning from the times of 
Ottoman rule up to nowadays. There are connections between the essence of naming and the usage of the 
central zones and consequently their including in city history. The main principle is the functionalistic 
one, which conducts the participation of squares in the urban memory. According to their usage, central 
zones are considered to acquire significance and symbolization both for the city and for the inhabitants. 

 
 
Запомнянето на дадено място зависи в най-общи линии от личното възприемане на  

обитателя на това пространство. Местата на паметта (Нора, 2004: 27) нямат толкова 
обективна, колкото частно субективна основа. Най-вече в човешкото съзнание,  не само 
като селищно присъствие, пространството получава своето значение. Важността на аре-
ала и съответното негово запомняне зависи от възможността да удовлетворява разнооб-
разни социални потребности (Carr, 1992). Колкото повече модуси за използване доставя 
пространството, толкова повече то участва активно в социалния живот на града. Предла-
гайки ситуации за различна комуникация, обживените места се съхраняват в обществе-
ната история (Асман, 2001). В процеса на общуване самото мястото се дефинира като 
ценностно от социума, когато неговото име постоянно се използва и преповтаря. А об-
вързването на мястото с градския живот от своя страна е маркер за оставането на ареала 
в колективната памет (Халбвакс, 1996). 

Проблемът за познаването на собствения град и неговите места има подобен ха-
рактер спрямо възможността за назоваване на отделните пространства, от една страна, и 
характеристиките на самото име, от друга. Показателно е кое е определящо при даването 
на име на пространството, както за социокултурната обстановка на назоваване, така и за 
знаковостта на мястото за хронологичното развитие на града. В съвременните тенденции 
неумението или съответно възможността да се наименуват площадните зони характери-
зира степента на употреба на ареалите в ежедневието на гражданите. Доколко е използ-
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вано дадено място и съответно е значещо, може да се определи според спецификата на 
неговото име, назоваване или на липсата на нарицание.  

Конкретният пример, използван в настоящия текст, е град Русе като селище, запа-
зило до днес значимостта на отворените си централни места от времето на турското 
присъствие. В основата на изследването стоят двадесет и едно свободни интервюта на 
полуструктуриран принцип с русенци, направени в периода юли 2002 – август 2005 г., 
лични наблюдения, както и план-карти на града от 1982 и 1999 г. 

   
НАИМЕНУВАНЕТО  В  ИСТОРИЯТА 

 
Разглеждането на формирането и развитието на град Русе в диахронен аспект до-

казва значимостта и запазването на основните площадни зони и като съвременни места 
на паметта. Градът в края на ХІV в. и промените му до ХІХ в. са базата, върху която е 
разпределен съвременен Русе.    

Номинациите на площадите съществуват в тогавашната ситуация чрез своята обек-
тивна мотивираност – те са на турски език. Типичното за имената от този период е в 
практическата насоченост, която се открива в тях. Наименуването е извършено според 
най-важната  употреба на ареала или според присъствието на значим обект в неговите 
граници. 

Централният площад от времето на турското управление се е наричал Кубели 
джамиси1 (днешният пл. „Александър Батенберг“) заради куполната джамия „Хаджи 
Юсуф“ от изток. Наименованието визира ‘джамията с кубе’ (Kubbeli camisi) като отли-
чителен и значим белег за пространството2. Главните сгради на турското управление в 
Русе от това време са съсредоточени в този ареал. В последните десетилетия на османс-
ката власт на  територията са вилаетското управление, конакът, градската община, кон-
сулствата, затворът, пощата, печатницата, казармите, няколко джамии, училища, ханове, 
бани, часовниковата кула, които са белези за административно и етническо ръководство 
(Бакърджиева, 2003: 61). Наименуването в турско време може да се обобщи като носещо 
най-вече утилитарна функция. Сегашният център на града (пл. „Свобода“) се различава 
от този от времето на османската власт, но и двете места съществуват в съзнанието на 
гражданите като значими исторически и културни пространства и до днес.  

Практическа  насоченост има и назоваването на другите централни площади. В 
южната част на днешната ул. „Николаевска“ е бил Ун мегдан (Un meydan), или ‘площа-
дът на брашното’. Днешната отворена градска зона „19-ти февруари“ е носела името 
Байраклъ джамиси (Bayrakli camisi) или ‘джамията със знамето’. В района на настоя-
щия пл. „Дунав“ е бил Дюлгероглу мегдан (Dülgeroğlu meydan), в превод ‘мегданът на 
сина на дюлгерина’. Площадът пред днешната Речна гара e носeл ненужното за превод 
име Шаранпой капъ  при турското присъствие в града. 

Наименованията доказват, че религиозната принадлежност на българското населе-
ние от същия период не е пренебрегната, въпреки че е отричана. Площадът пред днеш-
ната църква „Св. Троица“ е запазил идеята за наличието на християнски обект в турско-
то назоваване на мястото – Булгар килисе (Bulgar kilisesi), т. е. ‘българската църква’. 

 Номинациите имат описателен и насочващ характер, те подсещат образно за посо-
ченото място и го характеризират по метонимичен принцип. Имената на площадите от 
времето на османското присъствие в Русе  носят най-вече верска характеристика. По- 
голямата част от отворените градски зони са именувани според намиращите се в техните 
граници джамии. Назоваванията  посочват културно-историческите знаци на периода. 
Ценностната парадигма очертава надмощието на иноверската власт и нейната хроноло-
гична стойност. 
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Назоваването има отличителни спрямо времето си специфики и при комунисти-
ческото управление на България между 9 септември 1944 и 10 ноември 1989 г. Номина-
циите на обществени сгради и топоси, характерни за този период, са отразени и в имена-
та на русенските площади. Възрожденският център – сегашният площад „Александър 
Батенберг“ – е носел името „9-ти септември“.  Важността на датата, защитавана и ут-
върждавана при  комунистическото управление, кореспондира със значението на пло-
щадното пространство за града в миналото и днес.  

Отворената градска зона пред Централна гара е носела може би странното днес, но 
отговарящо за тогавашните  постижения на човечеството име площад „Космос“. Назва-
нието  е сменено на принципа на упоменаване на значими за историята на България лич-
ности – площадът е назован „Александър Стамболийски“, каквото е и до днес. 

Днешният площад „Възрожденски“, който се намира пред Пантеона на възрожден-
ците, е представлявал естественият завършек на улица „Петко Д. Петков“. Ето защо, 
повтаряйки името на улицата, той е съществувал в нейните граници, а самостоятелната 
му значимост е била игнорирана. Промяната на номинацията е продиктувана не само от 
смяната на политическия режим, но  най-вече от необходимостта за по-конкретно обоз-
начаване на ареала. Така се подчертава значимостта му за градската памет. Ако по време 
на комунистическата власт мястото е било трибуна за политически речи и платформи, то 
в настоящето се свързва единствено с основната негова сграда, но вече в променен, 
християнски аспект (Ненов, 2004). Названието „Възрожденски“, от една страна, е акту-
ално спрямо намиращата се костница на видни български революционери и просветите-
ли от периода на турската власт, а, от друга, кореспондира със започващия оттам Парк 
на възрожденците, като се оформя цял ансамбъл от маркери на селищна памет.  

 Ако се базираме на проучванията на карти на град Русе от различните истори-
чески периоди, ще установим, че площадното пространство, макар и различно назовимо, 
не присъства константно в обозначенията. Например площадът пред Речна гара – днеш-
ният „Св. Никола“ – отсъства  в  картата на града от 1982 г. Подобна е и ситуацията при 
площад „Св. Троица“ – религиозното игнориране преди Десети ноември е отбелязано и в 
назоваването или направо пропускането на цели отворени градски зони. В план-
указателя на Русе от същата, 1982 г. мястото пред църквата не е обозначено като пло-
щад, следователно не е и назовано.  

 
СЪВРЕМЕННИ  ТЕНДЕНЦИИ 

 
Актуалното състояние на съвременните площади в Русе е затруднено за съставяне, 

защото информацията дори в географските карти на града е непълна или най-малко не-
съвпадаща. В съвременния вид на Русе присъстват седемнадесет площада. Това са об-
щовалидно упоменатите, а истинският брой съдържа още няколко, разпределени по 
отделните квартали на града. 

Днешното именуване на площадите в град Русе се характеризира със значително 
по-голямо разнообразие спрямо това от предишните исторически периоди. Съвременни-
те отворени зони носят както спомена за национална културна просвета – пл. „Климент 
Охридски“, пл. „Отец Паисий“, така и за исторически значими личности и места – пло-
щадите „Хан Кубрат“, „Александър Стамболийски“, „Александър Батенберг“, „Средец“, 
„Македония“, „Свобода“, „Оборище“, „Възрожденски“, „19-ти февруари“. Има площади, 
чиито имена носят религиозната памет – „Св. Иван Рилски“, „Св. Троица“, „Св. Никола“, 
но и такива, свързани с конкретното географско положение на селището като площад 
„Дунав“. Названията пазят спомен и за значими за града в световен или в локален план 
личности. Това са пл. „Елиас Канети“, пл. „Д-р Мустаков“. 
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От изброените седемнадесет места единствено четири или пет са назовими от съв-
ременните русенци. Това са площадите в централната градска част, които са ежедневна 
проходима зона или се свързват с конкретни събития. Според възможността да се спо-
мене името на дадена отворена градска зона ономастичната класификация може да се 
подели на три: 1) познаваеми и назовими места; 2) познати, но неназовими (често се дава 
и описателна характеристика); 3) непознати и невъзможни за наименуване.  

Към първата част принадлежат площадите „Свобода“ – самият център на града, 
„Александър Батенберг“ – центърът на града при турското присъствие, „19-ти февруари“ 
– също старо централно място от ХV–ХVІ в., пл. „Св. Троица“ – пред централната град-
ска църква. 

Първият площад е място на административно и гражданско средоточие. Тук са 
сградите на съда, Паметникът на Свободата, Градската градина, основното място за 
срещи на русенци – Сградата с часовника, където вече осма година се провежда карна-
валът от времето преди Десети ноември, както и манифестациите за 24-ти май. През 
лятото наблизо се разполага бирфестът. 

Площад „Свобода“ има основно място в градското време и пространство на русен-
ци, затова неговото назоваване присъства като опция в съзнанието им. Основната му 
номинация е по описателен път: „Площадът пред Общината“ (№ 2)3, „пред Центъра, 
там, където е шадравана“ (№ 5), „До шадравана близичко – големия“ (№ 9), „там до 
шадравана, на Площада“ (№ 10). Назоваването приема и лаконичен вид, когато анкети-
раните характеризират централната отворена зона в нейната единственост и значимост: 
„Площадът“ (№ 18, № 19, № 20); „градския площад“ (№ 21); „площад „Свобода“ (№ 2). 
Гражданите използват също и оценъчни наименования на централния топос, с които 
дават квалификация на негативните характеристики на ареала заради еднообразната 
типично тоталитарна архитектура. Най-честото название на централния русенски пло-
щад е „Аврамова поляна“ (№ 12; № 14), което напомня за името на бившия градски уп-
равник, под чието решение пространството придобива днешния си вид – отрицателно 
възприеман от по-голямата част от русенци. 

Макар и на бивш център на града, името на площад „Ал. Батенберг“ не може да се 
сравнява по употреба с площад „Свобода“. Въпреки съсредоточването на важни сгради 
като Окръжната библиотека, Историческият музей и др., както и озеленено пространство 
с шадраван за отмора, мястото не се назовава с лекота от русенци. То присъства имену-
вано най-вече в съзнанието на по-възрастните граждани, защото те го помнят във вида 
му на център на Русе: „Сега момиченцата, дет са направени – шадраванче. Там е и тоз 
паметник на загиналите във война“  (№ 6); „покрай първия площад, който е покрай учи-
лище „Христо Ботев“ (№ 16). В определенията на гражданите пространствата съществу-
ват чрез представата за обществени сгради или паметници на културата – отново описа-
телни и метонимични. 

 От всичките общоизвестни седемнадесет русенски площада само още няколко 
са назовани от интервюираните. Наричанията имат отново заобиколен характер и упо-
менават знаковите паметници, сгради или лица, които представят мястото като обживя-
но и субективизирано: „помня площада, който от училището „Св. Георги“ и там църк-
вичката „Св. Георги“ – това беше един прашен площад“ (№ 3), „Площадчето пред 1001 
стоки“ (№ 4), „този в Парка на възрожденците и този, който е на Пантеона“ (№ 11), „до 
доктор Мустаков“ (№ 4), „предгаровият площад“ и „централния площад“ (№ 16), „Алек-
сандровският“ – пред старата поща“ (№ 17).  

Акцентите, които поставя настоящият текст върху наименованията на русенските 
площади, могат да дадат представа за хронологически нарастващата значимост на мес-
тата за градската история. Развитието на именуването преминава в най-общ план от 
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функция към памет. Ако площадите от турско време се назовават според присъствието 
на обект или типична тяхна употреба, то през комунистическия режим те вече приемат и 
символен смисъл (носят спомена за дата, постижение или личност от национална значи-
мост). Днес площадните названия имат най-голямо разнообразие. Причините могат да са 
липсата на религиозни, етнически и политически ограничения, които са резултати от 
търсенията на съвременното ни общество. 

Материалните източници са нужните фактически данни, които удостоверяват съ-
ществуването на ареалите в писмен аспект. Липсата на точност и актуалност в топограф-
ските карти, както и тяхната обобщеност могат да дадат твърде обективна и дори неясна 
представа за местата – в случая площадите в град Русе. Обратната страна на проблема е 
в субективното виждане за отворените градски зони. В интервютата с русенци се добива 
допълващата информация, необходима за изграждането на цялостния облик на площад-
ните пространства. Личните възгледи за централните градски зони, както и тяхното но-
минативно съществуване в съзнанието на анкетираните дава менталната история на 
градското пространство и „живеенето“ на площадите в  русенското ежедневие.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ЕТНОСТЕРЕОТИПИ, ВЛАСТ И МЕДИИ  
 

ЛИНА ГЕРГОВА 
 
 

Lina Gergova. INTERACTION BETWEEN ETHNIC STEREOTYPES AUTHORITY 
AND MEDIA 

In this paper the ethnic stereotypes are these stable, schematised, generalised, formalised and 
emotionally loaded ideas and images living in one ethnic community regarding another or its particular 
members. The basic functions of ethnic stereotypes are: self-confirming (through distinction or 
identification), cognitive and arranging (the environment). 

The basic thesis is based on bigger research within Plovdiv citizens and is as follows: the media 
and the authority have influence on the formation and functioning of the ethnic stereotypes. The media 
influence directly and the authority – through the media, being in permanent contact and having influence 
on each other; but the ethnic stereotypes also influence on the media and the authority. Finally, only the 
authority and the majority (the Bulgarian community in this case) have regular contact with the minorities 
- the media as an institution has only occasional contacts with them in which it is leading. 

 
 
В този текст под етностереотипи ще се разбират устойчивите опосредствани схе-

матизирани представи, функциониращи сред представителите на една етническа общ-
ност по отношение на друга, чиито основни свойства са устойчивост, неизменяемост, 
избирателно възприемане на информация, емоционална натовареност. Етностереотипите 
се разпростират върху всички членове на общността, но стават по-осезаеми в ситуации 
на социокултурни, политически или икономически кризи. Стереотипите по принцип, и в 
частност етностереотипите, са свързани с конкретни езикови конструкции, които запаз-
ват устойчивата им структура и им придават легитимност – етноними, клиширани опи-
сания и формули от рода на „чувал съм, че“, „знам, че“, „всички знаят, че“, „известно е“ 
и т.н. В литературата по въпроса всъщност няма противоречия, по-скоро има някои раз-
минавания и пропуски, които при обобщение биха могли да се избегнат. 

Етностереотипите създават сложна система, в която се поместват и стереотипите за 
самите нас като етническа общност. Това е система от бинарни опозиции, в които поло-
жителният полюс е зает от „наша“ реална или въобразена характеристика (автостерео-
типи), а отрицателният – от съответната „чужда“, отнасяща се до един или няколко ет-
носа (хетеростереотипи). В този смисъл етностереотипите винаги имат оценъчно значе-
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ние. Много често не става въпрос за противопоставяне само между етноси, но и между 
религии, доколкото те се препокриват за определени общности (например турците са 
„други“ едновременно в етническо и религиозно отношение). Тази система класифицира 
заобикалящия ни свят и всеки новопоявил се намира своето място, независимо дали е от 
етническа група, съществувала по-рано в системата. Автостереотипите и хетеростерео-
типите са много тясно свързани, не съществуват самостоятелно, винаги се противопос-
тавят. Те характеризират както личностното, така и колективното съзнание и светоглед, 
но в никакъв случай не са продукт на личен опит, а по-скоро на общностно съзнание.  

Предпоставките за появата и функционирането на етностереотипи се изразяват в 
осъществяване на пряк или непряк контакт със съответната общност; осъзнаване на раз-
личието, т.е. идентифициране на общността като „чужда“; различни социокултурни 
фактори като конкуренция, чувство на заплаха, за онеправданост, общностен страх и др.; 
комуникативни канали между членовете на общността, сред която се формира стереоти-
път; нужда от неговата поява под формата на стратегия за опознаване на заобикалящия 
свят, формиране, утвърждаване или запазване на общностната и индивидуалната етни-
ческа идентичност. Резултатите от стереотипното мислене и неговото функциониране се 
изразяват в две посоки: раждане на нови стереотипи, антистереотипи и автостереотипи и 
формиране на поведенчески модели, които могат да  достигнат до обществени конфлик-
ти, или обратното – сплотяване на дадена общност или на социума като цяло. Това е 
свързано с природата на стереотипното мислене като познавателен процес и знание.  

Ще нахвърля няколко бележки1, свързани с един от традиционните етностереотипи 
относно една от най-видимите и мислени общности в българската етносфера – този, че 
циганите са крадци – негови прояви могат да бъдат открити още в традиционния фолк-
лор. Този стереотип корелира с любима черта от българската идентичност –  трудолю-
бието. Той отново е свързан с противопоставянето, на чиято база се гради представата за 
собственото аз – чрез оразличаване с „другия“. В същото време има нормализираща 
функция – не трябва да сме като тях, т.е. трябва да се работи, а не да се отнема чуждото. 
Стереотипът за циганите крадци в този смисъл кореспондира с представата за циганите 
като мързеливи например. 

Тук много ясно може да се види и проследи връзката между функционирането на 
етностереотипа с властта и най-вече с медиите. Ромската престъпност е нещо, което 
непрекъснато се коментира, почти се е утвърдило като полицейски термин, наред с „ор-
ганизирана престъпност“, „престъпления срещу личността“ и т.н.2 Ромската престъп-
ност често се определя като „кокошкарство“ – типичните ромски престъпления са дреб-
ни – джебчийство, битови кражби, дребни измами, често свързани с разваляне на магии, 
вземане на пари срещу обещания за свършване на някаква работа, незаконни строежи, 
проституция. Тези престъпления получават обаче голяма публичност и най-често биват 
разкривани – най-вече поради слабата степен на организираност, липсата на свързана с 
тях корупция сред полицаите, битовизма им („[...] те са според мен по по-дребните прес-
тъпления. Повече по кражби – като ония, дето бяха откраднали 100 кг чушки или к’во 
беше. 50 кг патладжани. Ама специално за такива – крадене на коли, но не и убийства 
[...]3). От друга страна, ромите, които са свързани с по-тежки престъпления, стават по-
пулярни – цар Киро, например, но те са твърде малко. 

Има една специфична форма на „ромска престъпност“, придобила голяма попу-
лярност в Пловдив – организираната „банда“ за обир на пътуващите в градския транс-
порт4 – в различни интервюта тя се описва по различен начин („[...] тя не е една ударна 
група – те са по двама трима вървят, всеки път различни [...]“5, „Трябваше да вземаме 
автобус и гледам една бандичка всеки ден на спирката – цигани и така завита дреха око-
ло ръката“6 и т.н.). Какво прави особен този случай – организираността, връзката и ня-
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каква форма на корупция („Е, добре де, защо не ги хващат според тебе? – Ами защото 
кондукторите в тези рейсове и те са цигани“7), големите размери и най-вече неговата 
видимост. Това всъщност е едно изключение от представата за „ромска престъпност“, но 
то бива използвано за потвърждаване на стереотипа за циганите крадци, което го поста-
вя в друг контекст и получава различна конотация, т.е. от нетипичен пример става типи-
чен и вменява характеристики на цялата етническа общност, което е присъщ за стерео-
типното мислене процес. 

Като кражба се определя и станалата прословута ситуация с неплатеното от жите-
лите на „Столипиново“ електричество. „Кражбата на ток“ е в центъра на медийното 
внимание към квартала8, включва се в политическото говорене на Ахмед Доган9 и пар-
тията „Евророма“10, например. От друга страна, донася, поради това внимание най-вече, 
допълнителни негативи. У пловдивчани се е утвърдило и живее мнението, че поскъпва-
нето на тока се дължи на този огромен дълг на жителите на „Столипиново“ (дългът на 
квартала е над 14 млн. лв.11). Това навярно е нарочно възпитаван стереотип, свързан с 
абдикацията на държавата и местната власт от отговорност, а може би има връзка с не-
доверието към властта или по-точно със страха да не би да се прибави още един щрих 
към негативния ѝ образ. 

Етностереотипът за циганите крадци донякъде корелира с този за циганите като 
разрушители/нищо несъздаващи. Отношението между този стереотип и властта може да 
се види на две нива. Първото е двусмислената местна политика по отношение на ромс-
ките квартали – опити за благоустрояване (къщите в Шекер махала в Пловдив, напри-
мер), но и нарочно неглижиране на инфраструктурата и комуникациите, свързани с ци-
ганските райони, предполагам с идеята, че не е необходимо да се подобряват, след като 
така или иначе скоро ще бъде разрушено всичко. Например най-старите автобуси и тро-
лейбуси на „Градски транспорт – Пловдив“ ЕАД обслужват линиите, минаващи през и 
покрай Столипиново. Второто ниво е свързано с отношението на българското население 
към властта – цялостното ѝ поведение към ромите ражда недоверие. Това, разбира се, 
корелира с недоверието към българската местна и национална власт като цяло, но тук 
може да се види една конкретна негова проява. 

Този комплекс от етностереотипи може да се сравни с друг, също до голяма степен 
традиционен, но вече в нов прочит – този по отношение на евреите.  

В пространството на Пловдив евреите присъстват по много „конвенционален“ на-
чин – чрез артефакти – синагогата, старото (бившето) еврейско училище, културният 
дом и един паметник. По този начин те стават опредметени и губят осезаемостта на жи-
вото си присъствие. От друга страна, живото им присъствие също се вписва доста доб-
ре в представите на българите за културност и правилност, медиите отразяват еврейски-
те прояви като театри 12, празници, социалнополитическа дейност. Вторият фактор, кой-
то е оказал голямо влияние върху представите на пловдивчани за евреите в положителна 
посока, е така да се каже PR кампанията, осъществявана в световен мащаб, и в частност 
от социалистическата пропаганда, след Втората световна война във връзка с геноцида на 
евреите от фашизма.  Не на последно място трябва да се изтъкне слабото познаване на 
еврейската култура от страна на пловдивчани – най-вече се отчитат различията в рели-
гията като формален белег, без юдаизмът да се познава в дълбочина – културни практи-
ки, календар и т.н. Тези знания са свързани отново с масовата култура и по-скоро с инс-
пирираното в нея от Стария Завет и Холокоста. 

Все пак в какво се изразяват стереотипите у пловдивчани по отношение на евреите: 
те са твърде обобщаващи – сплотен народ, умни, амбициозни. Стереотипите по отноше-
ние на евреите са доказателство, че като явление се случват само при среща с конкретна 
група, т.е. когато няма контакт с евреите, стереотипите в представите за тях отмират. Но 
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това не се случва, защото масовата култура е в достатъчна степен ангажирана с пробле-
ма Холокост като начин за пропагандиране на мир, толерантност и хуманност. В този 
смисъл стереотипите в представата за евреите със сигурност ще се променят, но няма да 
изчезнат, защото контакт между общностите продължава да се осъществява, макар и 
непряк. На същия принцип се основава представата на българите за афроамериканците, 
например. 

И така, стереотипите са характеристика, явления сред една определена общност от 
живи хора, които имат реални контакти както помежду си, така и с други общности. 
Биха могли да се появят и без участието на някаква официална власт и медии, но съвре-
менното им състояние до голяма степен се дължи на тях.  

Медиите (тук включвам и литературните публикации) изпълняват ролята си на ме-
диатор между общността и властта, но освен че, казано схематично, предават съобще-
ния, в съвременността те имат свободата и задължението да интерпретират. От своя 
страна те почти не контактуват с малките етнически общности, към които е насочено 
стереотипното мислене на българската общност, но разпространяват политическото 
говорене, което също от своя страна е свързано с тези нагласи чрез неразривната си 
връзка с гласимащите, които в мнозинството си са от българската етническа общност. В 
днешно време медиите са експлицитната страна на общественото мнение, те до голяма 
степен разполагат със символната власт и могат да придават идентичности, да въвеждат 
измеренията на нормалността, които се задават от официалната власт, но тя не би могла 
сама да ги вмени на ниво общност, а само на ниво отделен индивид – при това с някакви 
нормализиращи техники.  

Властта от своя страна навлиза в общността най-вече чрез политическото говорене 
и институциите си – първото почти винаги е опосредствано от медиите, а второто по 
презумпция се отнася до всички, а не до отделни общности – в своята институционална 
същност държавата и местната власт е на всички, докато достъпността ѝ в  нейната екс-
плицитна същност не е толкова висока. 

Предлагам една фигура, която да визуализира тези отношения между стереотипи 
(общност), медии и власт. И нека обобщя: медии и власт влияят върху формирането и 

функционирането на етническите 
стереотипи, но първите пряко, а 
вторите – опосредствано чрез 
медиите, поддържайки непрекъс-
нат контакт и влияейки си взаим-
но. Но стереотипите оказват вли-
яние върху властта и медиите, 
които, въпреки всичко, са човеш-
ки продукт. В крайна сметка оба-
че с малките етнически общности 
контактуват само властта и мно-
зинството (българската общност в 
случая), а медиите (като институ-
ция, а не като съвкупност от лич-
ности) имат много редки и инци-
дентни срещи, в които по-скоро те 
са водещите. 

малки етнически 
общности 

стереотипи 

 
 
 

медии власт 

малки етнически 
общности 

малки етнически 
общности
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Татяна Астраджиева. БОЛГАРО-СЕРБСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И РОССИЯ ДО 

СОЗДАНИЯ БАЛКАНСКОГО СОЮЗА 
Параллельные акты аннексии Боснии и Герцеговины со стороны Австро-Венгрии и провозг-

лашение болгарской независимости серьезно обеспокоили государства Антанты. Они боялись 
возможностью привлечения Болгарии на сторону Центральных сил. По этой причине Лондон, 
Париж и тем более Москва ориентировали свою внешнюю политику на Балканы. 

Болгария должна решить национальную проблему. Правительство Александра Малинова 
предпринимает серьезные шаги к улучшению положения болгар в Османской империи, рассчиты-
вая на поддержку не только соседних государств, но и Великих сил. 

С своей стороны, Сербия продолжает надеяться присоединить Боснию и Герцеговину. Ее 
„аппетиты“ направлены на завоевание выхода к Адриатическому морю. 

Интересы Российской империи связанны с Босфором и Дарданеллами. Поэтому для нее яв-
ляется важным сохранение статукво на Балканах. Она видит такую возможность в создании союза 
между Болгарией и Сербией. Это, однако, трудно постижимо, имея ввиду острый антагонизм в от-
ношении двух стран к Македонии. Изменение данной  ситуации происходит лишь в 1911 году, 
когда правительство Ив. Евст. Гешова показывает склонность к определенным компромиссам. 
Таким образом осуществляется инициатива России по созданию Балканского союза, но его корот-
кая жизнь выявляет непреодолимые противоречия между Балканскими странами. 

В статье использованы опубликованные материалы: труды Елены Стателовой, Р. Попова и 
В. Танковой. Рассмотрены и мнения современников описываемых событий: Ал. Малинова, Ив. 
Евст. Гешова, доктора Стояна Данева, уполномоченного министра М. Маджарова. 

 
 
В първите години на ХХ в., и особено след събитията в България и Турция през 

1908 г., българските политици окончателно разбират, че пътят към национално обедин-
ние минава през война срещу Османската империя. Недостатъчните сили на балканските 
държави предполагат съюз между тях. От друга страна, продължава намесата на Вели-
ките сили в проблемите на региона Европейската политика е белязана от противопоста-
вянето на Тройния съюз и Антантата и от приближаващата война. Свързването на Тур-
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ция с Централните сили кара Съглашението да търси съюзници сред християнските 
държави на Балканския полуостров, като особено активна в това отношение е Русия. 
Създаването на Балканския съюз привлича интереса на значителен брой известни 
учени1. Настоящата работа си поставя за цел да акцентира върху руската политика при 
подписването на българо-сръбския договор, станал основа на Балканския съюз. 

Още по време на балканската криза около признаването на българската независи-
мост, Сърбия се обръща към своята източна съседка. Застрашен от Австро-Унгария, 
Белград иска да заздрави отношенията си със София. До разбирателство не се стига по-
ради аспирациите на сръбските управляващи кръгове към Северна Македония. Те пре-
тендират за Скопие, Велес, Прилеп, Дебър и Охрид. Софийското правителство обаче не 
е съгласно да уреди отношенията си на база подялба на македонските земи. Русия, 
Франция и Англия подкрепят Сърбия и смятат, че на Балканския полуостров трябва да 
се създаде съюз. Идеята на Антантата е основана на съперничеството между нея и Трой-
ния съюз. Изграждането на балкански блок ще може да даде нужния отпор на австро-
германското настъпление към Близкия изток. 

След обявяването на независимостта подготовката на война с Турция става все по-
определена цел на външната политика на България. Но правителството не може да не се 
съобрази с обстоятелството, че Османската империя разполага с армия, превъзхождаща 
българската. Става наложително България да търси съюзници, тъй като е рискована 
всяка военна инициатива. И в Сърбия, и в Гърция управляващите кабинети също имат 
желание да разрешат спорните си въпроси дори с активни действия спрямо Османската 
империя. За балканския блок е важно да се обвърже с някои от Великите сили, тъй като 
самата им противничка вече го е направила. 

За българския кабинет спор по въпроса за Македония не може да има. Александър 
Малинов не отстъпва от тезата, че това са български земи с българско население. Прави-
телството на Демократичната партия твърдо заявява, че до разбирателство със Сърбия 
няма да се стигне след като на дневен ред се поставя разделянето на областта. Кабинетът 
и самият министър-председател Ал. Малинов са едни от най-ревностните политици по 
темата. Те не одобряват несъгласуваната с тях неофициална визита на Фердинанд в Бел-
град в края на 1909 г. Българските министри не подкрепят възгледите на монарха, че 
чрез отстъпки пред сърбите двете страни ще достигнат до споразумение. Софийското 
правителство също не взема под внимание съветите на Антантата за сговор с Белград. 

Високата порта е обезпокоена от посещението на Фердинанд в Белград. Цариград е 
принуден да търси приятели и съмишленици сред германо-австрийската дипломация. 
Евентуалното съюзяване и договаряне на балканските страни би заплашило Османската 
империя. 

В края на 1909 г. положението в Македония се влошава. Младотурската революция 
от 1908 г. не довежда до желаните реформи. За сметка на това се засилва дейността на 
турските и албанските разбойнически чети. Като допълнение турските управници изра-
ботват два нови закона, насочени против християнското население. И двата закона дейс-
тват против българския елемент в европейските части на империята. 

В отговор през декември 1909 г. българският кабинет изпраща циркуляр в чужбина 
за съдействие. Надеждите са да спрат гоненията на българите. Мненията, които присти-
гат в София, са различни. Австро-Унгария не желае да се намесва във вътрешната поли-
тика на Османската империя и съветва да се даде възможност на новото турско прави-
телство на Хакъ паша да закрепне. Англия пък иска да види Турция и България в прия-
телски отношения. Този разнобой в позициите на западните държави става причина 
България сама да проучи положението. Затова д-р Стоян Данев е изпратен в Цариград. 
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Там той се среща с представители на правителството, от които се усещат само общи 
уверения. 

По-нататъшният външнополитически курс на младата независима държава е насо-
чен към Русия. В началото на 1910 г. ген. Паприков информира пълномощния министър 
Сементовски-Курило и военното аташе полк. Леонтиев, че България ще следва Русия. 
Първоначалните български постъпки са свързани с надеждата, че Петербург ще помогне 
за решаването на македонската съдба и за даване на права на българите в Европейска 
Турция. За да разберат истинските руски намерения, Фердинанд, Ал.Малинов и Папри-
ков отпътуват за Петербург в средата на февруари. Използван е поводът българският цар 
лично да благодари на императорския двор за съдействието при признаването на незави-
симостта на България. Провеждат се няколко заседания, като от руска страна присъстват 
Ал. Изволски, С.Сазонов, Сементовски-Курило. Изводът, който се налага от срещите, е, 
че двете държави трябва да сключат военна и политическа конвенция. В проекта на Ал. 
Малинов прозира идеята, че в случай на разпадане на Османската империя, Русия ще 
признае териториалното разширение, отговарящо на Санстефанска България и градовете 
Солун и Одрин. Военната конвенция е изработена от русите. Тя задължава монархията 
при военен конфликт на Русия с Австро-Унгария, Румъния и Турция да започне мобили-
зация. Руската империя поема ангажимент за България само при нападение, непредизви-
кано от нея. 

Проектите имат предварителен характер, но показват различията в София и Петер-
бург. Несигурното положение на Русия на Балканите се откроява, но тя се стреми да 
приобщи България на своя страна. Преговорите не са доведени докрай. За българската 
делегация става ясно, че руските дипломати се стараят да постигнат българо-турско и 
българо-сръбско сближение. Едва тогава може да се разчита на българо-руско споразу-
мение. Министрите в София се съгласяват на сближение със Сърбия, но само ако в бъл-
гаро-руския договор се гарантира присъединяването на Македония към България2. През 
целия си мандат Ал. Малинов не отстъпва македонските земи, а при предложения за 
тяхната подялба, неговият кабинет се отказва от преговори. 

Разговорите между България и Сърбия не носят удовлетворение и на двете страни. 
В края на февруари 1910 г. министър-председателят Милованович пристига в София 
след визити в Букурещ и Цариград. В преговорите Малинов настоява Македония да 
получи автономия, докато Милованович отново е за нейното разделяне. Целта на Сърбия 
е да има излаз на море и да получи Скопско и Тетовско. Непреклонното мнение на Ма-
линов става повод сръбски държавници да потърсят съдействие от Русия. Още със за-
почването на новия, ХХ в. българската външна политика прави завой към сближение с 
Петербург. Правителството в София разчита на споразумение с Русия, а последната да 
въздейства на Сърбия. 

Крал Петър, Пашич и Милованович на визита в Петербург разговарят с Ал. Извол-
ски. Амбицията на сърбите е да си осигурят излаз на Адриатическо море. Руският вън-
шен министър изразява съчувствие и обещава да увещае българския кабинет да намери 
пресечната точка между двете страни3. Всъщност опора на руската балканска политика е 
Сърбия. Намеренията на императорския двор да отдалечи България от Австро-Унгария 
не означава, че трябва да се загърбят исканията на Сърбия. Затова на 20 март 1910 г. се 
изработва политическа конвенция между България и Русия, подписана от императора. В 
нея се упоменава, че те се договарят само ако Турция не направи реформи и при настъп-
ване на промени на Балканския полуостров след разпадане на Османската империя. В 
този случай Цариград и Проливите остават под влиянието на Русия. Тогава България 
може да се разшири до Санстефанските граници. Разширението на Сърбия съответно 
трябва да стане в посока Адриатическо море. Посочените задължения в политическата 
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конвенция ще се считат за недействителни, ако която и да е от двете държави започне 
действия на Балканите без предварителна уговорка с другата. Предвижда се изработва-
нето и на военна конвенция. 

Документът разочарова политическите кръгове в София. Българските управляващи 
са особено раздразнени от факта, че не е посочена западната граница и от възможността, 
която се дава на Сърбия да разшири територията си за сметка на македонската земя. 

Съгласието на Русия Македония да бъде разделена по начин, който не фигурира в 
политическата конвенция, ще стане причина за бъдещата военна кампания на полуост-
рова. За момента обаче недоволството на София прераства в неспирни консултации 
между българските и руски дипломати. Правителството на България изпраща на 14 май 
1910 г. контра-предложение до Изволски. Мнението на Русия е важно за България, тъй 
като последната се надява двете страни да сключат съюз. Руската империя желае изг-
раждане на българо-сръбски блок, към който да се присъедини и Турция. Спазвайки 
петербургските инструкции, официална българска визита се състои и в Цариград. При-
съствието на цар Фердинанд цели изпреварването на сръбския крал. Повдигнатите въп-
роси не намират удовлетворително решение. 

По-нататъшните сондажи датират от лятото на 1910 г. Нова визита на Фердинанд, 
Малинов и Паприков е осъществена в Париж. Българските държавници целят с посеще-
нието си да подготвят условията за нов заем, а и да докажат гравитирането на България 
към Антантата. В книгата си Ал. Малинов отбелязва, че родината му твърдо е тръгнала 
към Съглашението и се надява тя да бъде подкрепена именно от Франция, Англия и 
Русия в решаването на своите най-важни национални проблеми4. 

По време на престоя на българските управляващи във Франция, положението на 
населението в Македония отново се влошава. Турците масово гонят българи. Увеличава 
се броят на бежанците. Сериозна е опасността от обезлюдяване на областта от изконното 
ѝ население. Временно управляващият А. Ляпчев нарежда на М. Сарафов да направи 
постъпки пред Портата. Българското Външно министерство се обръща и към Великите 
сили за съдействие по въпроса. Самият Ляпчев предупреждава, че ако европейските 
държави не въздействат на турското правителство да подобри условията на българите, 
то правителството в София ще бъде принудено да отклони приятелската си политика, 
която се налага на двете съседни държави5. 

Макар и обезспокоени, европейските страни не предприемат никакви конкретни 
стъпки. Дори нещо повече – намесата на Австро-Унгария в защита на Турция парира 
всякакви опити за помощ, а България е обвинена във вмешателство във вътрешните 
работи на Османската империя. 

Множеството сондажи, разговори и амбиции за разрешаването на македонския 
проблем през 1910 г. се оказват недостатъчни и не раждат конкретни резултати. В жела-
нието си България е подкрепена от Русия, но тя се стреми да задоволи предимно сръбс-
ките интереси. Същевременно протестите на балканските страни, предизвикани от не-
разрешения спор около Македония, могат да провокират военен конфликт. В такъв един 
момент Петербург не може да се намеси и да реагира съобразно със своите виждания. 
Затова императорският двор поддържа линията за ненарушаване на статуквото на Бал-
каните. 

Сърбия е крайно недоволна от сближението между България и Гърция, започнало 
от лятото на 1910 г. Новото положение в отношенията на тези страни кара Белград да 
предприеме враждебна и религиозно-просветна пропаганда в Македония. Сръбската 
столица и София са на крачка от скъсването на всякакви преговори. 

В Русия постът на външен министър вече се заема от С. Сазонов. Той смята, че на-
деждите на България и тяхното удовлетворение с руска помощ, означава война срещу 
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Турция. Това дава основание С .Сазонов да прекрати или да протака разговорите с бъл-
гарските управляващи. Всъщност и България не иска да се откаже от претенциите си 
към Македония, а и Русия не иска да изгуби близостта си с балканските държави, най-
вече със Сърбия и България. Конвенция между Петербург и София не се подписва. Нова 
политическа линия става с посредничеството на руските дипломати да се постигне сръб-
ско-българско сближение и споразумение. 

След като руското министерство отказва да се намеси в разрешаването на въпроса 
за Македония, България трябва сама да реши нейната съдба. За правителството в София 
е ясно, че това може да стане извънредно трудно. Има се предвид, че за съседните дър-
жави областта също е с притегателна сила, но българите са в състояние да си сътрудни-
чат със съседите, отколкото с общия враг. 

С оглед на ситуацията цар Фердинанд извършва правителствена смяна. През март 
1911 г. властта е дадена на коалиционен кабинет, съставен от представители на Народ-
ната партия и Прогресивно-либералната партия. Избраният нов министър-председател е 
русофил и привърженик на Антантата. Ив. Ев. Гешов освен първи министър става и 
министър на външните работи и изповеданията. Екипът му е посрещнат с облекчение от 
силите на Съглашението. Самият Гешов е добре познат сред европейската дипломация в 
качеството му на умерен и ерудиран държавник. Още с назначаването си той излиза с 
декларация, базирана на приятелството между съседните балкански народи. 

През март 1911 г. в парламентарна реч сръбският премиер Пашич поставя като 
важна задача постигането на споразумение между балканските народи като визира пре-
димно България 6. 

Новото българско правителство става повод за възобновяване на сръбско-българ-
ските преговори. Милованович предлага среща между него и Гешов, като говори за вза-
имни отстъпки. Много по-краен е министър-председателят Пашич, който открито пред-
лага българо-сръбска спогодба за подялба на Европейска Турция: „Сърбия да получи 
земите на север от линията на р. Брегалница – Велес – Дурацо; Гърция – другата част от 
Албания и част от южна Македония, а България – всичко останало“7. 

Големите амбиции плашат българския кабинет. Гешов решава да информира рус-
кия двор. В доклада си споменава, че при необходимост България ще може да направи 
някои отстъпки. Това е и първата възможност за дележ на Македония, дадена от българ-
ска страна. Все още обаче не са назрели идеите за нарушаване целостта на тези земи и 
Гешов отклонява сръбските предложения. Българският курс сменя своята посока и се 
отправя към Турция. В София е решено да се затоплят отношенията между двете страни 
и по този начин да се помогне на сънародниците. Очакванията не се осъществяват, а 
инцидентите в Македония зачестяват. Без ефект остава и екскурзията на престолонас-
ледника Борис и брат му княз Кирил в Цариград. Високата порта не реагира на нито 
един от въпросите, които България поставя. 

Защитата на македонското население става приоритет на външната политика на 
новото правителство в София. Остротата на проблема се засилва особено много след 
кланетата в Щип и Кочани. По същото време – 16 септември 1911 г., започва Итало-тур-
ската война за завладяване на двете африкански провинции на Османската империя – 
Триполи и Киренайка. Великите сили не се отнасят негативно. Антантата се надява като 
подкрепи Рим, да я привлече на своя страна и да нанесе удар на Тройния съюз. Войната 
дава шанс на царска Русия да закрепи влиянието си на Балканския полуостров и да раз-
реши най-важното направление на своята външна политика – Проливите. Германия и 
Австро-Унгария също не възразяват на военния сблъсък. Тяхната цел е отдалечаване на 
Италия от Балканите. След като и двата блока реагират спокойно на Итало-турската 
война, те решават да се запази спокойствието на Балканския полуостров. Великите сили 
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предупреждават Сърбия, България, Гърция и Черна гора да не се въодушевяват. От по-
ложението се възползва Русия, която отдавна иска да създаде балкански съюз. Всъщност 
държавите на полуострова вече се организират за него. Независимо от края на войната, 
Османската империя ще бъде поотслабена на финала ѝ. Подемът на Италия подсказва на 
балканските правителства, а и на неоправданото християнско население, че трябва да се 
действа. Въпреки желанието на Великите сили да запазят Европейска Турция, един мо-
щен балкански блок би преодолял тази пречка. Все повече гласове се чуват в София, 
подкрепящи разбирателството със Сърбия, Черна гора и Гърция. Следователно и българ-
ските политици възприемат идеята за отстъпки. Най-важна за българите е Сърбия, която 
е в непосредствена близост. Не е без значение и сръбската армия, а не на последно място 
и предпочитанието на Петербург към Белград. Затова и дипломацията на София се ори-
ентира първо към разговори със Сърбия. 

Итало-турската война активизира българските общественици от различни партии. 
Те мислят, че са настъпили благоприятни условия за въвеждане на реформи в Македо-
ния. Много от тях смятат, че вече войната е отслабила Турция и България сама може да я 
повали, но министрите не са на това мнение и правят усилия да намерят съюзници8. В 
българското министерство се налага изводът, че Итало-турската война ще се проточи и 
се надяват конфликтът да се пренесе на егейските брегове. Започват се преговори с ита-
лианското правителство, но и те не дават резултат. Италия няма интерес от усложняване 
на позициите си, а и не иска да си навлече неприятности от друга европейска сила. Уп-
равляващият италиански кабинет се опасява, че всяка акция на Балканите ще предизвика 
намеса на Австро-Унгария и избухване на всеобщ конфликт. От друга страна, в София 
не могат да не разбират, че ако България се намеси във войната, поради близостта си до 
Цариград, тя неизбежно ще понесе главната тежест на действията против турската армия 
и ще трябва да се откаже от руска и сръбска подкрепа9. За Рим не е добре да удължава 
във времето войната, както и да се свързва с която и да е балканска страна; разчита на 
своята флота и на дипломатическата помощ на Германия. С пълно основание Италия 
гледа да не се обвързва с балканските проблеми и както казва д-р Ст. Данев „[…] прего-
ворите с италианците удариха на камък и България сама трябваше да търси съюзници за 
бъдещите си начинания“10. 

Ефектът от Итало-турската война е огромен. Балканските държави все повече про-
зират истината – създаването на един общ балкански блок, който да победи Османската 
империя. За българските държавници става ясно, че е по-добре спасяване на население-
то, макар и чрез делимост на Македония. Така ще бъде завършена и голямата цел – на-
ционалното обединение. За пръв път от дълги години се отстъпва от принципа за неде-
лимост на Македония. Отстъпката обаче в случая е наложителна. 

След неуспешните сондажи в Рим укрепва убеждението на софийското правителс-
тво, че не може да получи съчувствие от Виена и Берлин. Ситуацията предизвиква и 
новата външнополитическа линия на България – преговори за споразумение със Сърбия 
и приятелски отношения с другите съседи. Патриотичният подем в София се засилва и 
от злощастието на българите в Македония. Започват митинги в защита на населението 
там. Назрява идеята за война против Турция. Опозицията настоява правителството или 
да напусне властта, или да защити с всички с всички средства македонските българи. 
Множеството събития дават стимул разговорите между България и Сърбия да започнат. 
София става център на цялата акция по образуването на Балканския съюз. Причината за 
това се крие както в нейната военна мощ, така и във факта, че България е най-заинтере-
сувана от успеха на начинанието. 

В средата на септември временно изпълняващият длъжността министър на външ-
ните работи Т. Теодоров разговаря с водача на сръбската легация в София М. Милоевич 
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за нуждата от сближаване на двете страни. Оттогава започват и преговори между Мило-
ванович и управляващия българската легация в Белград Пулиев. Д. Ризов също пристига 
в сръбската столица да участва в започналото начинание. 

Първоначално българите искат да постигнат единомислие със сърбите за автоно-
мия на Македония, а ако тя не може да се осъществи – да пристъпят към дележ. За Ризов 
и Пулиев стават ясни нарасналите сръбски претенции. Пашич и Милованович вече нас-
тояват не само за Скопие и Велес, но и за Кичевско. Сръбските управляващи се надяват 
да изтласкат България от Македония към Одринска Тракия, където българската армия би 
посрещнала основния удар на турските войски. Самият Милованович предлага, „[…] ако 
България заеме територии до Бяло море и Източна Тракия, никой няма да упрекне бъл-
гарския кабинет за отдаването на Македония и при възможност Сърбия да си върне Бос-
на и Херцеговина , сърбите сами ще върнат на българите отдадените земи“11. 

Отстъпвайки от националната обединителна идея, правителството в София за пър-
ви път в официални разговори взема компромисни решения за Македония, накърняващи 
интересите на обикновените българи. Гешов и неговият кабинет са решени да направят 
компромиси, но не знаят до какъв размер. 

Първият сръбски проект е връчен от пълномощния министър в София М. Спалай-
кович на 17 октомври 1911 г. В него се предвижда освободителна война срещу Османс-
ката империя. Ако една от страните не желае да участва, тя е длъжна да се противопос-
тави на трета страна , действаща в защита на Турция (има се предвид Австро-Унгария). 
Признава се правото на България над Одринския вилает, а на Сърбия – над Шкодренс-
кия вилает и част от Косово, разположен северно от Шар планина. Предвиденият в раз-
говорите арбитраж на руския император ще се произнесе за Скопския санджак и Битолс-
кия и Солунския вилает. Според проекта на сърбите цяла Македония се определя за 
спорна зона12. Проектът в никакъв случай не може да бъде приет от българския кабинет. 
Нарастналите сръбски апетити смущават София. Руският пълномощен министър А. 
Неклюдов не одобрява сръбските предложения, защото смята, че договорът между двете 
страни трябва да има отбранителен характер и да цели запазването на статуквото, за да 
не се отблъсква Османската империя13. 

Гешов отхвърля първия сръбски проект, подкрепен от руския дипломат. Много 
скоро Спалайкович предлага втори. В него отново не се споменава за автономия на Ма-
кедония, а се говори тя да бъде разделена на три зони – безспорна българска, безспорна 
сръбска и спорна. Безспорната сръбска зона далеч надхвърля българските очаквания. 
Белград вече се ориентира към Велес, Прилеп, Крушево, Кичево, Струга. Завишените 
претенции дават мотив на българите отново да отхвърлят проекта. В резултат има опас-
ност преговорите да бъдат прекратени. За подобряване на ситуацията е нужна намесата 
на Русия. Това тя прави със своите дипломати – в София – Неклюдов, и в Белград – Хар-
твиг. 

В началото на ноември 1911 г. Ризов отпътува за Париж. С помощта на Станчов те 
трябва да се опитат да намалят сръбските претенции. Във френската столица са крал 
Петър и Милованович. Последният дава надежда на българите и те се завръщат в София. 
Там държавниците замислят да действат, както при признаването на независимостта. 
Разчита се да се упражни натиск върху Антантата и оттам върху Сърбия. Цар Фердинанд 
заминава за Виена, където се среща с император Франц Йосиф. В сондажите български-
ят монарх разбира от Ерентал и от австро-унгарския император, че Виена няма да поп-
речи на България в бъдещите ѝ планове за Македония. За Австро-Унгария новината се 
посреща въодушевено, защото се смята, че ще се разруши евентуален сръбско-български 
договор и влиянието на Русия ще намалее. 
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Съглашението не е доволно от осъществената аудиенция на Фердинанд. Същевре-
менно Сърбия се надява Русия да реши проблема в нейна полза. 

През месец декември Спалайкович представя трети проект на българските държав-
ници. Той е изработен от Милованович. Предложението за автономия на Македония 
фигурира. Така наречената безспорна сръбска зона не съществува за сметка на увеличе-
ната спорна зона. Имайки предвид арбитража на руския император, българският кабинет 
не вярва в правилното му разпределение и отново негодува. 

Руските дипломати се оказват в центъра на спора между българи и сърби за тери-
тории. При всички положения Петербург разчита на съюз между тях след неуспеха си в 
българо-турското сближение. Русия настоява за осъществяване на балканска коалиция 
пред страха от Австро-Унгария и бъдеща европейска война. Това я кара да се съгласи на 
дележ на Македония и да сътрудничи при установяване на териториалните амбиции на 
България и Сърбия. От Петербург действат с увещания , съвети или закани, отправени ту 
към едната, ту към другата страна14. 

На тържествата по случай пълнолетието на Борис през януари 1912 г. са поканени 
престолонаследниците на Сърбия, Гърция, Румъния и Черна гора. Целта е сближение 
между съседните страни. България не се отказва от съюз, но въпросът е каква жертва да 
направи. Проблемът между нея и Сърбия е голям. Император Николай ІІ решава да 
признае град Струга за български. На 22 февруари се подписва протокол между Неклю-
дов, от руска страна, и Гешов, Данев, Теодоров и ген. Никифоров, от българска. 

На 13 март 1912 г. след дълги преговори се стига до подписването на Договор за 
приятелство и съюз между Царство България и Кралство Сърбия с приложения и военни 
конвенции към него. Той е фундаментът, върху който се доизгражда Балканският съюз с 
цел разрешаване на Източния въпрос. Сключването му става благодарение знанието и 
инициативата на Русия, която е главен арбитър според договора. Тайните му приложе-
ния се отнасят до териториалното разпределение между съюзничките при успешна вой-
на срещу Турция. Сърбия признава на България земите източно от Родопите и р. Струма, 
а България на Сърбия – земите северно и западно от Шар планина.Останалата част от 
Македония е обявена за спорна зона, за която се очаква произнасяне от руския импера-
тор15. 

Очакванията и намесата на арбитъра прави документа несигурен и дава възмож-
ност за бъдещи сблъсъци. Още от този договор назряват сериозни проблеми, довели до 
Междусъюзническата война. 
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Rossitsa Marcova. SIRAK SKITNIK AND BULGARIAN RADIO 
This article is dedicated to the Bulgarian national radio’s early history during the period between 

1936 and 1943 years – the time when its Director is Sirak Skitnic, ever known as a prominent painter, 
literary critic and socially active person. The author of this article considers that Sirak Skitnic’ s 
contributions for the development of Bulgarian radio are still not sufficiently elucidated in the scientific 
researches and stand in the shadow of his manifestations in the culture and art. The proposed research is 
based on memories, personal opinions and impressions from the first servants of the radio in Bulgaria, 
famous art critics, journalists, etc., saved in Golden fund of Bulgarian national radio. These memories 
give us a possibility to examine Sirak Skitnic’s role about the advance of the institution and its program 
policy. 

 
 
Тази статия е поглед върху историята на радиото в България по времето, когато не-

гов главен програмен уредник е големият художник, литературен критик и общественик 
– Сирак Скитник. Още приживе талантът му в литературата и изобразителното изкуство 
е оценен високо от съвременниците му1. Но все още  заслугите и приносът на Сирак 
Скитник за оформяне облика на Българското национално радио в зората на неговото 
съществуване са недостатъчно осветлени в научната литература2. Личността на Сирак 
Скитник в радиото остава в сянката на талантливите проявления в културата и изкуство-
то, независимо от наличието на вече огромен изворов масив.  

В Златния фонд на Българското национално радио са опазени спомени, които дават 
възможност да се разгледа делото на големия български общественик през призмата на 
впечатленията на съвременниците и колегите му в радиото. Инициативата за създаване 
на сбирка от спомени за радиото е започнала през 70- те и 80- те години на миналия век. 
Служителите на Златния фонд на Българското национално радио издирват живите си 
предшественици и събират в звук техните мисли. Записани са разказите на наши извест-
ни  изкуствоведи, журналисти, учени и общественици, които са били свидетели на съз-
даването на институцията. Пазят се записи с гласовете и на първите служители на ради-
ото от периода 1936 – 1943 г.  Това е твърде кратък отрязък от време, но не и по мащаби 
на дейност. Трудно е да се опознаят тайните на неговото обаяние като човек и творец, но 
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вникването в творчеството му и съхранените спомени на съвременници дават представа 
за делото на Сирак Скитник в радиото, както и за пътя, извървян от него при оформяне-
то му  като един от големите общественици на своето време.  

Не разполагаме със запис на неговия глас. Главен програмен уредник на радиото в 
годините преди Втората световна война, Сирак Скитник е известен днес повече като 
един от големите български художници, привърженици на модернистичната линия в 
изобразителното изкуство, и като един от големите литературни и театрални критици на 
България в периода между двете световни войни. И до днес е трудно да се пише и гово-
ри за Сирак Скитник. По думите на Богомил Нонев, все още не е написана „подробна и 
изчерпателна биография“ на твореца, а за това се „иска ровене“3.  

Сирак Скитник неслучайно и завинаги ще остане в българската култура с артис-
тичния си псевдоним, а не с истинското си име – Панайот Тодоров Христов.  

Днес има различни интерпретации за измислянето на псевдонима. Кирил Кръстев 
оставя в Златения фонд обяснението, че след като П. Христов се завръща в Сливен, неза-
вършил своето образование в Русия, баща му възкликнал, че си останал „скитник“, за-
щото е ходил толкова далеч, и „сирак“, защото от дете останал без майка4. Все пак нача-
лото на века се отличава с разнообразие на литературните псевдоними, кой от кой по-
звучен и забавен. Например: Ран Босилек, Елин Пелин, Змей Горянин, Илия Черен и т. н. 
Така че Сирак Скитник е псевдоним, който подхожда на своя носител.  

Стефан Станчев представя различно обяснение по следния начин: „[…] той е Си-
рак, защото се освобождава от властта на миналото, и Скитник, защото успява да пътува  
към бъдещето, носейки в себе си свободата като най-голямото богатство“5. 

Неговото име е известно сред българските литературни кръгове още преди 1910 г., 
когато публикува своята първа стихосбирка „Изповеди“, но все още творчеството му не 
се радва на добри оценки. Авторът е роден в  Сливен. Знае се, че през 1902 г. е завършил 
Богословското училище в София. След известно учителстване в с. Върбеш и в Сливен, 
през 1908 г. Сирак Скитник заминава за Санкт Петербург да следва живопис в школата 
на Леон Бакст, където остава до 1912 г.6 Тогава се оформя неговият културен кръгозор, 
запознава се с новата живопис, а също така проявява интерес към театъра. Хората, които 
дават облика на новото руско изобразително изкуство, са големите Михаил Врубел, 
Марк Шагал, Леон Бакст и Максим Добужински, и те несъмнено оказват влияние върху 
творческите похвати на Сирак Скитник. Едновременно с това младият българин се инте-
ресува и от съвременните повеи в руския театър, представяни от Немирович- Данченко и 
Станиславски – също новатори в областта на сценичното изкуство7. Огънят на Първата 
световна война го връща в България, за да изпълни своя отечествен дълг, а след войната 
Сирак Скитник се отдава изцяло на изкуството.  

Кирил Кръстев обяснява, че националната покруса след Голямата война  ражда у 
творците жажда за възпяване на всичко родно и самобитно8, затова през 1919 г. в София 
се основава дружество „Родно изкуство“. Негов член през 1922 г. става и Сирак Скит-
ник, а пет години по-късно е избран за председател на дружеството9.  

Творейки на литературното поприще, Сирак Скитник непрестанно рисува, а през 
1923 г. е драматург в Народния театър10. Тези негови изяви характеризират най-
плодотворния период в творческото му развитие. Работи много, но рядко и по малко 
открива от себе си пред хората. Това е причината да направи сравнително късно своята 
първа самостоятелна изложба, състояла се от 8 до 28 октомври 1933 г. в зала на ул. „Ак-
саков“ № 16. Зрелият експресионист представя своя поглед върху изкуството – изкуство 
без шаблони и излишна сладникавост. За нейния успех свидетелстват  отзивите на много 
от изявените художници, изкуствоведи и литературни дейци от онова време, сред които 
Борис Денев, Павел Спасов, Ангел Каралийчев и др.11  

 99 



Едновременно с това той се грижи за творческото оформяне и на младите имена в 
българската художествена школа. Подава ръка на много български художници и поети 
да направят първите си успешни стъпки в своето художествено израстване. Сред тях са 
Илия Бешков, Ненко Балкански, Дечко Узунов, Бенчо Обрешков и др.12 За неговата 
подкрепа и работа с млади български таланти свидетелства в спомените си и изкуство-
ведът Кирил Кръстев. Той привежда оценката, която навремето Ана Каменова е дала за 
Сирак Скитник на страниците на сп. „Златорог“: „Сиракът беше един дъб, под който 
всеки гледаше да се подслони на обществено място, всички се стичаха под неговата, така 
десница. В сладкарница „Цар Освободител“ той идваше често. Сядаше на първата маса 
отдясно, където стояха „папите“, така да се каже, на нашето тогава изкуство и литерату-
ра – Владимир Василев и Михаил Арнаудов“13. Неговата загриженост към младите не 
остава скрита и за Богомил Нонев, който си спомня: „Той умееше да се отнася с много 
внимание към всички, които рано литераторстваха. А ние бяхме доста много: освен Ва-
лери Петров, един художник като Найден Петков, Невена Стефанова, е, добре – хайде и 
аз, между другото[…]Все така млади литературни работници, към които той и Елин 
Пелин се отнасяха много внимателно. […] Винаги намираха топла дума, нещо да кажат, 
да те попитат: Как си?“14 

Именно високата култура и чувство за национален дълг проправят пътя на Сирак 
Скитник към поста на главен програмен уредник на Радио София през 1936 г. Длъж-
ността се е предлагала на изтъкнати личности от областта на литературата и изкуство-
то15. Създаденото име на голям ерудит и широките познанства му помагат да решава с 
успех поставените задачи. В представите на Петър Увалиев Сирак Скитник остава като 
човек с висока комуникативност, свободна фантазия и ерудиция. Според него той при-
тежава „интерес към всичко, абсолютно всичко и никаква воля да поддържа това, което 
е почнал“16.  

Прави впечатление, че Сирак Скитник се стреми да прокара в радиото културна 
линия и разчита на доброволното сътрудничество на множество учени, писатели, артис-
ти и музиканти. Затова свидетелства Богомил Нонев, който навремето също е бил сред 
поканените да участва в програмата на радиото през разглеждания период: „Какво отли-
чаваше тогава Радио София – отличаваше я широката културна програма, информацията 
фактически беше малка. В моите спомени може би най-хубавите часове в неделя сутрин, 
когато програмата винаги беше по-дълга, имаше винаги симфоничен концерт и Саша 
Попов беше фигура тогава с т.нар. Царски симфоничен оркестър“17. 

За умението му да привлича за сътрудници видни интелектуалци, артисти, музи-
канти, писатели и изкуствоведи инж. Асен Маринов разказва: „Участваха в предавания-
та на Радио София и Кирил Христов – поет, Елин Пелин– писател, Николай Лилиев, 
Стилиян Чилингиров, музикалният критик Иван Камбуров, Дора Габе, проф. Балабанов, 
артистът Кирчев и много други“18. Същото потвърждава в разговор за Златения фонд и 
Есто Везенков: „Радиото не работеше с щатен персонал толкова, колкото със сътрудни-
ци. И ако ние, щатните сътрудници бяхме четирима уредници, външните сътрудници 
бяха десетки и десетки. Всеки, който предложеше интересен материал, интересна тема и 
изкажеше желание да излезе пред микрофона, излизаше. Всичко се говореше „на живо“. 
Допълва, че при това повечето от сътрудниците не вземат хонорар за своето участие19. 
Сирак Скитник допринася за духа на разбирателство сред своите подчинени. Повече 
държи за положителните резултати от работата на сътрудниците, без да следи как те 
реално се отнасят към задълженията си. Есто Везенков свидетелства за една наистина 
артистична атмосфера в радиото, защото Сирак Скитник не държи „за работното време 
или за тези бюрократични изисквания, които обикновено спъват, отколкото да пома-
гат“20.  
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Все повече програмата на радиото се запълва от предавания на живо, в които се 
изнасят културни беседи, сказки, прегледи на културни и стопански новини. Задачата на 
радиото е да представя на слушателите по възможност най-разнообразна програма, коя-
то да включва не само проблеми от областта на културата и изкуството, но и редица 
други въпроси, свързани с науката, с чисто познавателен характер. С интерес се слушат 
сказките, посветени на българската история. Главна цел на тези предавания е да се обо-
гати общата култура на  населението. Пристъпва се към съставяне на увлекателни и 
поучителни програми, които да задържат слушателския интерес. Най-предпочитани са 
предаванията с историческа тематика. Слушат се предимно „Исторически календар“, 
„От хан Исперих до цар Борис III“, в което се разказва за политическите и културните 
подеми на България, „От Паисия до днес“, обхващащо историческия развой на България 
от Възраждането до днес. В съставянето на историческите очерци за тези предавания 
участват утвърдени имена в българската историопис и литература от онова време като 
Иван Дуйчев, Александър Бурмов, Петър Динеков и др. 21  

Според Есто Везенков в обществото се усещат редица назрели проблеми от сто-
пански и екологичен характер. Затова през 1936 г. е обособен Отдел за развиване на 
проблеми от стопански характер. Младият Есто Везенков се явява на конкурса за длъж-
ността „уредник“ на споменатия отдел и споделя, че именно задачата, която се поставя 
на кандидатите, е свързана с развиване на програма за провеждане на Седмица на гората 
в България. Есто Везенков успява да спечели конкурса. Така започва неговият път в 
радиото, свързан с изготвянето на специализирани блокови предавания за селото и се-
мейството, в които се дават съвети и напътствия за организацията на индивидуалното 
стопанство, за бита и семейните отношения, възпитават се хората на лична хигиена, 
отношение към природата и т.н.22 

През 1941 г. започва да се излъчва предаване с патриотична насоченост – „Час за 
нашия войник“. Звучат военни маршове, популяризира се славата на българската войска 
на бойното поле23. Всъщност в началото на 40-те години на века в ефира на радиото 
започва да прониква политическа пропаганда, но все още то е институт повече с култур-
на роля и беседите и предаванията не носят  отпечатъка на правителствената политика.  

От средата на 1935 г. започва да звучи детското предаване „Час за децата“24. Пред 
микрофона се четат приказки и басни, пеят се песнички от актьори и музикални изпъл-
нители. В програмите за децата често се четат произведения на Ангел Каралийчев, Ран 
Босилек, Асен Разцветников и др. Най-популярни са гласовете на актьорите Невена Ку-
манова, Лили Попиванова, Никола Балабанов и Асен Камбуров, който влиза в ролята на 
дядо Всезнайко. Детски песни изпълнява и известната певица Гюрга Пинджурова, а 
композиторът Парашкев Хаджиев създава групата „Детска радост“, която според изсле-
дователите бележи началото на детския радиотеатър25. Тези предавания се посрещат от 
малките с голям интерес. Според Стоян Бахчеванджиев Детският час е едночасово пре-
даване, като 20 мин. от времето се попълват чрез четене на приказки от артиста Никола 
Балабанов. Останалото време се запълва от изпълненията на групата на П. Хаджиев. За 
съставянето на първата детска радиопиеска Бахчеванджиев си спомня: „Тогава, когато 
го срещнах (Н. Балабанов, б. м., Р. М.) той се оплака, че доста еднообразно протича не-
говият час и не знае как да го разнообрази. Мен ми хрумна и му предложих да започнем 
да изготвяме музикални радиопиески. Той се съгласи, и за няколко дни приготвихме 
първата, излъчена през средата на м. юни, 1937 г. Първата радиопиеска – музикална, 
която носеше заглавие „Щурче-спасител“26. Проф. Веселин Димитров смята, че детските 
предавания са най-професионално организираните в цялата програма на Българското 
радио. Резултат от усилията на сътрудниците са стройни и изключително радиофонични 
програми27.  
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Друга интересна черта в програмата на Радио София е идеята на Сирак Скитник за 
създаване на радиотеатър. Опити е имало и по-рано, но представяните пиеси са все още 
тясно свързани с театъра и актьорите не могат да свикнат с това, че вместо на сцената, 
стоят изправени пред микрофона и публиката, която ги слуша, е невидима. Сам Сирак 
Скитник споделя, че радиопиесата е „един нов род литературна творба“28. Специфично-
то при радиотеатъра е, че се прави без съпровожда обикновената пиеса декори и костю-
ми. Актьорът и радиорежисьорът разполагат единствено с нематериалната пластичност 
на говора и задачата на актьора е чрез своя глас така да подразни слуха на слушателите 
си, че да породи у тях зрителната представа на една невидима действителност. Всички 
представи за настроения, чувства, възраст и т.н. трябва да се предадат чрез шумове, зву-
кови ефекти и трениран говор на актьорите, които заменят всичко, характерно за театъ-
ра, отнето от микрофона. За тези първи стъпки на българския радиотеатър си спомнят 
Есто Везенков и Петър Увалиев.  Е. Везенков пръв започва да създава записи на звукови 
ефекти в радиото, предназначени специално за обогатяване на радиопиесите. През 1942 
г., когато сградата на радиото е преместена на ул. „Драган Цанков“, за подготовката на 
радиопиесите и звуковите ефекти към тях е предназначена отделна стая. Той твърди, че 
Сирак Скитник е искал „радиото да бъде като театъра“29. Актьорите са идвали от На-
родния театър и трудно са свиквали с мисълта, че трябва да пренебрегнат строгото при-
държане към сценичното поведение и да пригодят само говора си пред микрофона30. П. 
Увалиев през 1939 г. печели конкурс за представяне на радиопиеса в Радио София – 
„Далечното“31. Била е високо оценена от Сирак Скитник и така за него се отварят врати-
те към писането и рецензирането на радиопиеси. 

Понеже стана дума за говор, един от основните проблеми на радиото е правилното 
говорене на репортерите и говорителите пред микрофоните. Много от постъпилите на 
работа не владеят правоговора и произнасят част от думите според говора на своя роден 
край. Затова радиото предприема стъпки за обучение на своите говорители на правилен 
изговор. За това свидетелства в своите спомени говорителката Ксения Дабнишка, която 
е посещавала курсове по българска филология32.  

Сред главните и належащи задачи на радиото е да се възкреси вкусът и обичта на 
градското население към българската народна песен като се популяризира чрез микро-
фоните на Радио София33. Разпространяването на българската народна музика се оценя-
ва и като задача с национално значение – да се събуди любовта на българите към всичко 
самородно, за да се поддържа огънят на патриотизма. От 1937 г. радиото започва да 
провежда конкурси и да издирва от цялата страна талантливи изпълнители на народна 
музика. Сирак Скитник създава специална комисия под председателството на П. Стай-
нов34. За един миг от дейността на комисията си спомня Деян Матеин – ръководител на 
Бистришката четворка. По неговите думи лично Сирак Скитник ги е поканил да участват 
в музикалната програма. Веднага групата му е била одобрена, защото хората, които сви-
ри са „много кръшни, интересни“. Музикалната група поема отговорността да идва три 
пъти седмично в концертната зала на радиото35. За атмосферата, в която работят музи-
кантите, разказва  уредникът на Стопанския отдел Есто Везенков: „Студиото кипеше от 
разисквания, от приказки, от идеи, от хора, които доброволно сътрудничеха. Ние не 
ходехме даже да ги търсим, те идваха […]“36. 

Едновременно с това уредниците на радиото се грижат за събирането  и записване-
то на народната музика върху грамофонни плочи, за да се запази нейното автентично 
звучене за идните поколения. Резултатът от работата не закъснява: през 1938 г. Радио 
София разполага със солидно количество записи на автентична народна музика37, а ре-
довни изпълнители в музикалната програма на радиото вече са баба Наста, Угърчинска-
та група на Цвятко Благоев, Бистришката четворка на Д. Матеин, Софийската кореняш-
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ка група на Карло Алиев, Маша Белмустакова, Черната Марга, Г. Гудев и др. Задачата да 
се събуди интерес към народната музика е изпълена с успех. Както Е. Везенков пише в 
различни статии, народната музика завоюва всеки ден нови привърженици и това се 
изразява в многобройните писма до радиото, в които звучи желанието за повече народни 
песни в ефира38. 

Асен Маринов твърди, че Сирак Скитник е този, комуто принадлежи заслугата за 
създаването на Златния фонд на българската звукова памет. През 1938 г. фонотеката на 
радиото разполага с над 10 000 грамофонни плочи, съдържащи музика, интервюта и 
изпълнения на български артисти и общественици39. Пак той твърди, че в две студия на 
радиото е имало специална апаратура за записване и на говор40. Това, разбира се, не е 
минало без обичайните трудности. За базата при съставянето на звукозаписи и за съхра-
нението  на плочите в радиото разказват Венча Добрева и Благой Попов. В началото за 
нуждите на ефира плочите се вземат под наем или са били подарявани от заможни бъл-
гари и чужденци. Преминавайки под крилото на Главната дирекция на пощи, телеграфи 
и телефони, радиото разполага вече със собствена фонотека, която се попълва свободно 
със звукозаписи41. Бл. Попов разказва, че първите записи са на меки, децилитни плочи, 
които много бързо се деформират. Едва по-късно, с идването на германците в България, 
влиза в употреба филимилната лента, която не позволява повторно записване на звуци, 
ако един път се извърши върху нея запис. Поради тези трудности, радиото налага музи-
калната програма да се провежда на живо, от Първо студио. Оттам звучат изпълненията 
на Симфоничния оркестър, на групата „Детска радост“ с ръководител Парашкев Хаджи-
ев и на народни изпълнители42. 

Радио София излиза в международния ефир през 1937 г. Тогава започват да се из-
лъчват редовни предавания на чужди езици – френски, английски, немски, италиански и 
есперанто43. Емисиите се четат от Петър Увалиев, Жорж Милчев и др. Чрез тях се цели 
да се направи реклама на културния и природния облик на страната ни, да се популяри-
зират българската народна музика и душевност. Разнообразието в климата и наличието 
на лечебни извори се пропагандират с идеята да се подпомогне развитието на туризма в 
България. Основа за емисиите на радиото е специално изготвяното издание на Минис-
терството на външните работи на България, издавано на френски език – „La parole 
bulgare“, в което се публикуват културни прегледи за страната ни44. За проявите на бъл-
гарските журналисти пред чуждата публика си спомня П. Увалиев. Според него чуждес-
транните емисии са „витрина“ на България пред чужденците45.  

Информационната картина на радиото се изгражда от редовни емисии новини вся-
ка сутрин, обед и вечер, в които се съобщава най-важното за момента, прави се преглед 
на печата, включват се репортажи от мястото на събитието, допълват се със сведения за 
точното време и църковния календар46. Усеща се самочувствието на новинарите от ра-
диото, съзнаващи бързината при разпространение на новините, която предоставя радио-
то. Служителите на радиото наричат своя осведомителен бюлетин „Говорящ вестник“, 
имайки предвид възможността на слушателя да чуе новината, която току-що пристига в 
студиото или преките предавания, които правят хората съпричастни към обществени 
събития и настроения47. Спомени за първите директни предавания на радиото разказва 
Е. Везенков. Тогава завеждащ уредник на Осведомителния отдел е Александър Джа-
джев. Репортажите се правят от храм-паметника „Александър Невски“, площад „Цар 
Освободител“, от заседанията на Народното събрание и др. Пръв Е. Везенков започва да 
прокарва идеята за преки предавания с познавателна цел. По този начин са осъществени 
предавания от с. Пордим, на Черни връх,  Витоша и Родопите. Вероятно са смятали, че 
трябва да се чуе повече за природата на България48. Много известен репортер през разг-
леждания период е Петър Витанов. Всички, работили в радиото, си спомнят за неговия 
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висок професионализъм и енергия. В един от спомените от колекцията на Златния фонд 
на БНР, разказан от почетния гражданин на гр. София – Драган Тенев, се твърди, че 
Европейската асоциация за радиоразпръскването му присъжда второ място в класиране-
то на европейските радиоговорители.  За съжаление, годината не се споменава, но съби-
тието е било сензация за онова време, или както разказвачът споделя – „признание за 
неговия глас и за България“49. 

Необходимо е да се отбележи, че страната тогава е с ниска степен на радиофика-
ция, което е една от обяснимите причини предаванията да не достигат в домовете на 
повечето българи. Радиото все още е лукс за обикновения българин и най-често се слуша 
на обществени места – кафенета, клубове, читалища, но така радиото изпълнява и ролята 
на обединителна ядка на обществото, средство, чрез което хората са по-близо един до 
друг. Градът с най-много абонати е София, и радиото е достъпно предимно за заможните 
българи50. Остава идеята да се продължи програмата за засилено радиофициране на 
страната, както и да се запази високото ниво на професионализъм, което служителите на 
Радио София постигат с постоянен и упорит труд.  

Сирак Скитник удържа радиото далеч от политическите пристрастия в държавата. 
За него то е пропаганден институт за култура и ролята му е да възпитава естетическо 
мислене, а не да защитава определени политически интереси. За това свидетелства емо-
ционалното изказване на Тодор Стоянов, според когото в началото на 40- те години на 
миналия век служители на разузнавателните служби са търсели съдействие от директора 
на Радио София, издирвайки членове на нелегална комунистическа групировка сред 
служителите на радиото. Сирак Скитник не ги допуска в сградата, отсичайки: „Докато аз 
съм началник на радиото, тук полицейски крак не искам да стъпва!“51 Оказва се, че спо-
менът е точен52.  Ясно е едно – при ръководството на Сирак Скитник радиото остава 
политически безпристрастно и встрани от партийния шум. За неговата позиция накратко 
разказва през 1988 г. и Кирил Кръстев. Сирак Скитник търпи критика от министър Габ-
ровски, че държи радиото настрана от настроенията на държавната власт и в края на 
краищата го запазва неутрално. Пред трибуната на Народния съд Габровски твърдял, че 
до смъртта на Сирак Скитник радиото се е „изоглавило“ на политиците, било автономно 
и трябвало да се направи друго, допълнително радио, за да могат да предават така шови-
нистичната си пропаганда“53. За откритите и честни обществени позиции на Сирак 
Скитник си спомня и Е. Везенков: „Радиото трябва да остане на целия български народ, 
независимо от каквито и да било партийни търсения или моментни конюнктурни изиск-
вания […]. Никой не поставяше въпроса за политическа ориентация. Имаше един прин-
цип – дали този човек е достатъчно годен, за да е сътрудник на радиото. А какво мисли, 
то си е негова работа“54. По думите на Богомил Нонев темата за реалното съотношение 
между културните програми и чисто политическите емисии заслужава специално проуч-
ване, за да се види ролята на Сирак Скитник в този случай. Сам Б. Нонев споделя: 
„[...]Аз не помня дали, колко рядко се явяваха министри да речеме по Радиото, просто не 
помня, но ето – щом не помня, значи рядко е било рядко, да“55.   

След смъртта на Сирак Скитник политическият пробив в радиопрограмата става 
неизбежен. В радиото вече няма силна фигура, която да удържи на натиска от страна на 
държавната власт и пропаганда. Всички спомени в Българското радио след Сирак Скит-
ник свидетелстват, че все повече политическата линия на управляващите навлиза в съ-
държанието на предаванията, излъчвани по родния радиоефир.  

Смъртта му още тогава се оценява от обществеността като голяма загуба за бъл-
гарската култура. Както Вл. Полянов споделя: „[…]Остана изграденото радио, остана 
споменът за художника и критика, но всичко негово лично започна да се разпилява“. 
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Някакъв негов неизвестен наследник попилява архива му и много от личните му вещи, 
от което най-голяма загуба има българската културна история56.  
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MACEDONIA (1941–1944) 
Намерилото широка популярност становище на скопската „историография” за „окупаторс-

ката” същност на българското управление във Вардарска Македония през време на Втората све-
товна война бива опровергано, този път чрез сведенията, съхранени от българските архиви във 
връзка социалната политика, която София провежда в областта. Веднага след април 1941 г. бъл-
гарската държава започва да внася във Вардарска Македония храни и стоки от първа необходи-
мост, като реално съществуващата заплаха от глад бива неутрализирана. 

Социалната дейност на българското правителство дава възможност да бъдат изплатени зап-
латите и надниците на някогашните югославски служители. Осигурена е еднократна финансова 
помощ за нуждаещите се македонски граждани. За изхранване на населението и подпомагане при 
обществени бедствия във Вардарска Македония са внесени от вътрешността на страната стотици 
тонове различни хранителни продукти и провизии. 

Грижите за децата, сираците и старците, останали без подслон, е една от водещите в соци-
алната политика на Царството. Откриват се множество детски домове, сиропиталища и старопита-
лища, трапезарии и народни кухни. Впечатляващо е, че в желанието да докаже чистите си намере-
ния, българското правителство отпуска много повече средства за общественото подпомагане във 
Вардарска Македония, отколкото за останалите територии на страната. 

Предприето е организирането на отделните видове професии в областта, тяхното социално 
подпомагане и обществена подкрепа. Основните моменти са трудовата защита на работниците, 
решаването на проблема с осигуровките им и т.н. Безработните и пенсионерите също не са забра-
вени. Разкрита е трудова борса, която предлага работа както в страната, така и в чужбина, а пенси-
онерите получават всички права на пенсионерите от старите предели на България. Въобще, както 
във всички останали сфери от живота на областта, така и в социалното и обществено подпомагане 
българските власти се стремят да приобщят Вардарска Македония равноправно в общото лоно на 
българската държава. 

 
 
Преди да навлезем в темата, нека споменем, че проблемите, свързани с историята 

на Вардарска Македония, до неотдавна се намираха в пълно забвение, поне що се отнася 
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до българската историография и нейните представители. В малкото трудове, описващи 
областта през време на Втората световна война, липсва ред, макар посветен на социал-
ната политика, която българската държава провежда в региона1. Независимо, че чуждата 
историческа наука в лицето на скопските историци пише „задълбочено“ върху историята 
на областта през 1941–1944 г., и тя не отделя специално място за проблеми от социална-
та сфера на обществения живот. Тук може да се подчертае, че за „историографията“ в 
Република Македония българското управление над Вардарска Македония през 1941–
1944 г. е чиста „окупация“ с главна цел провеждане на „денационализаторска политика“ 
и „разпарчетосване на Македония“2. 

В първите няколко дни след капитулацията на Кралство Югославия, във Вардарска 
Македония местното гражданство поема в свои ръце грижите по изхранването на об-
ластта. Организирани са временни общински комисарства по прехраната, които до уста-
новяването на българските органи продоволстват нуждаещото се население. Своя при-
нос дава и българската армия, която в големи населени места, какъвто е случаят със Ско-
пие, отпуска от интендантските си складове значителни количества брашно и царевица3. 
Храната се раздава безплатно в количества от по 100/200 кг, в зависимост от нуждите на 
всекиго. 

След месец април, когато започва постепенното навлизане на българските власти в 
живота на областта, грижата, свързана с изхранването на населението, е поета от Глав-
ното комисарство по снабдяването. Комисарството разполага свои представители във 
всяка една община, а генералното им ръководство поверява на областните комисарства в 
Битоля и Скопие. След първоначален период на проучване органите на Комисарството 
съставят списъци на стоките от първа необходимост, които се намират и са достъпни за 
населението. Според българските закони тези стоки трябва да бъдат нормирани, т.е. да 
се определят максимални цени за продажбата им, което също е направено4. 

Освен Главното комисарство, в България със социални грижи се занимава и Касата 
за обществено подпомагане (КОП), чийто бюджет оказва активна финансова помощ на 
македонските общини, отпускайки им средства за нуждаещото се население, за издръж-
ка на сиропиталища, старопиталища, детски домове, лагери и т.н.5 Към усилията на 
изброените институции следва да се прибавят и тези на създадената в Скопие Областна 
инспекция за обществени грижи, която се изгражда като социална служба под шапката 
на Областната административна дирекция. Основната дейност на инспекцията е осигу-
ряване на бедните семейства и уреждане на заведения за обществено подпомагане6. 
Отделно от това всяка голяма община разполага със служба по обществени грижи, която 
намясто се занимава с наболели социални проблеми. 

Държавната дирекция за закупуване и износ на зърнени храни (Дирекция „Храно-
износ“) също провежда действия, свързани с осигуряването на прехраната за бедстващо-
то население. Благодарение на своите ресори и правомощия, гарантирани ѝ от държава-
та, дирекцията организира доставките на храни до най-нуждаещите се региони във Вар-
дарска Македония7. За раздаването на тези помощи отговарят околийските управители, 
а разпределението им е предварително начертано от областния директор. Конкретно 
раздаването измежду населението протича под кметски контрол, който дава царевицата 
срещу труд. Пресмятат се по 15 кг за еднодневен труд на обикновен работник и по 30 кг 
за всеки работник с транспорт. Изключение се допуска за болни и неработоспособни 
бедни граждани, които получават храна безвъзмездно. 

Още в края на април месец 1941 г. правителството в София решава да отпусне 2 
млн. лева на областния директор в Скопие и така да облекчи положението на гладува-
щите8. Трудности в прехраната съществуват в цялото Царство, а това се отнася за регио-
на на Балканския полуостров въобще. Още от края на 1940 г. българското правителство, 
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предвиждайки войната на Балканите, взема мерки и успява да създаде местни запаси от 
храни и брашно, което помага да се снабдява не само населението от вътрешността на 
страната, но и това от присъединените територии. С течение на времето множество от 
складовете се изпразват и тогава започват да се усещат трудности при превоза до Маке-
дония и Тракия. Министерството на труда, промишлеността и търговията (МТПТ), под 
чиято шапка се намират Главното комисарство и Дирекция „Храноизнос“, е изправено 
пред дилемата да спре производството на хляб, за да изчака еднакви примеси навсякъде 
или да допусне да се мели чисто пшеничено брашно, чиято абсурдност в настоящия 
момент е очевидна. При това положение учудващи са не малките местни и временни 
смущения в снабдяването с брашно, а обстоятелството, че в продължение на няколко 
месеца от април докъм края на 1941 г. страната буквално изхранва две армии и не позво-
лява на глада да се настани в пределите ѝ9. 

Не трябва да се изпуска от внимание обстоятелството, че българските власти идват 
във Вардарска Македония след вече извършени реквизиции от предишните управляващи 
и след преживени от населението военни действия. Продоволстването на югославската 
армия в продължение на повече от година намалява значително наличните количества 
резерви от храни и други произведения. Военните складове е трябвало непрестанно да се 
попълват, при това основно от продукция с вътрешен произход. Реквизициите на югос-
лавските власти не спират през цялото това време до идването на българите и липсата на 
консумативи се чувства все повече и повече10. 

Вземе ли се под внимание този факт, става видно, че разполагаемото количество 
зърнени храни във Вардарска Македония е значително занижено, вследствие на което 
населението реално е застрашено от глад. След април 1941 г. глад в заетите от българите 
краища на Вардарска Македония не настъпва. Сведения, идващи от Храноизноса и Ми-
нистерството на войната, показват, че българската държава започва веднага да внася 
храни и стоки в региона11.  

До края на 1942 г. в складовете на Дирекция „Храноизнос“ в област Скопие пос-
тъпват 4 202 469 кг пшеница, 1 896 136 кг ръж и 6 203 157 кг ечемик. Наличността от 
пшеница е най-важна, защото, съгласно установения български стандарт, за да се произ-
веде нормален хляб, той трябва да съдържа поне 30% от така ценната зърнена култура12. 

Най-тежко е положението в Битолско, където поради отдалечеността си и трудно-
достъпния терен Ресенска, Крушовска, Охридска и Бродска околия бързо привършват 
продоволствените си запаси13. С изключение на Прилепска и отчасти на Битолска, оста-
налите изброени околии са планински и непроизводителни региони, които без централи-
зирана помощ от държавата трудно биха могли да се справят. Българското правителство 
отпуска специално за тях 240 т царевица, която се раздава срещу извършване на строи-
телни общински работи от нуждаещите се14.   

Негативен принос върху снабдяването на населението с храни дава окупацията от 
страна на италианските военни сили на няколкото села в крайната югозападна част на 
Битолска област. Това са предимно полски селища, които в миналото са снабдявали 
градовете с всичко необходимо за препитанието им, а сега във военно време и при липса 
на гориво за превоз дори най-малкото закъснение на продоволствените камиони, идващи 
от Битоля, се възприема с огорчение от местните хора15. Въпреки това, намесата на дър-
жавата не позволява глад да обхване тези региони. Още в самото начало на месец май 
1941 г. най-напред в Битоля пристигат 100 т брашно, след това в Ресен и Охрид 95 т 
захар, 15 т сапун и 20 т олио16. Освен това правителството в София се разпорежда да 
бъдат отпуснати 3 млн. лв. за подпомагане на областта с хранителни продукти17. 

За Битолския регион служба „Обществени бедствия“ към Министерството на вът-
решните работи и народното здраве (МВРНЗ) осигурява и доставя в по-големи количес-
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тва зърно, което да обезпечи прехраната на населението и през трудните зимни месеци. 
Второ постановление на Министерски съвет от 14 юли 1941 г. разрешава да бъдат от-
пуснати необходимите средства за закупуване на царевица за областта. С друг акт на 
правителството от октомври месец с.г. се отпускат 100 т царевица за околиите на Кру-
шево и Битоля. Началото на следващата година е посрещнато в Битолско с допълнител-
на доставка от камиони на службата за „Обществени бедствия“ на около 500 тона царе-
вично зърно18.   

Организиран е камионен рейс Битоля – Охрид за пренасяне на продукти от първа 
необходимост. По негов пример дори са направени постъпки в Пловдивско за създаване 
на подобни транспортни курсове от Пловдив до Смолян и от Пловдив до град Девин19. В 
началото на 1942 г. в Битоля и околията пристигат 90 т царевица, в Ресен – 50 т, в Охрид 
– 60 т, в Брод – 70 т, в Крушево – 40 т и в Прилеп – 70 т20. 

Липсата на зърнени храни по места се преодолява и чрез държавни наряди, които 
кметствата следва да съберат от производителите, за да се образува резерв, от който по-
късно се снабдява непроизводителното население в съответната околия21. Към нуждае-
щите се от държавна помощ тук се включват и стотиците бежанци от западната част на 
Вардарска Македония, тогава в италиански ръце, които търсят и намират подслон при 
българското управление на изток. Специално за прехраната им правителството отпуска 
само на Скопска област 2,5 млн. лв., като отчитането на сумата става, без да се спазват 
формалностите, налагани от закона22. 

През 1942 г. се изработва нов снабдителен план, съгласно който към Главното ко-
мисарство започва да функционира централен разпределителен комитет, в чиито среди 
се включват представители на всички стопански организации. Планът предвижда за 
всеки гражданин да бъде определено минимално количество дажби, които той следва да 
получава през определен период от време. Новото, което се въвежда, е т.нар. прикрепя-
ване към съответно снабдително място – магазин на търговец на дребно. Снабдителният 
пункт бива доброволно избиран от гражданите, които веднъж прикрепени към него, 
следва да се снабдяват единствено оттам. Ръководството на снабдяването е предоставено 
изцяло на министъра на търговията23. 

Задачата на българските продоволствени органи във Вардарска Македония не е 
никак лесна, тъй като наред с всичко останало те са длъжни да снабдяват и определени 
германски институции като организация „Тод“, минно дружество „Хромаг“ и други 
подобни24. При това е задължително за тях да се заделя възможно по-качественото жито 
или друг вид хранителни произведения.  

По признания на правосъдния министър К. Партов за засилената контрабанда на 
стоки, наблюдаваща се във Вардарска Македония, допринасят неимоверно много гер-
мански военни представители, които усилено изкупуват месо, фуражи, ориз, фасул и т.н. 
Дирекция на гражданската мобилизация прави опит в края на 1941 г. да спре проблемите 
в снабдяването на населението, предизвикани от повсеместните германски покупки на 
стоки от първа необходимост направо от пазарите на прекалено високи цени. Наредено е 
на всеки търговец да не продава непосредствено на германски представители без пред-
варително разрешение от Дирекцията25. 

Множество македонски граждани биват подпомогнати финансово от държавата 
посредством раздадени еднократни парични помощи. Изобщо в годините на българското 
управление във Вардарска Македония на мнозина мъже и жени са отпуснати народни 
пенсии за участието им в освободителните борби от османско, сръбско или гръцко гос-
подство. Благодарение на изпратена информация от Областното мюфтийство в Скопие 
МВРНЗ отпуска средства за пенсионери от сръбско време, изповядващи исляма26. 
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През зимните месеци, по примера на организираната в цяла България зимна акция 
за обществено подпомагане, редица затруднени или крайно бедни македонци получават 
необходимите грижи от свои сънародници27. През зимата на 1941/1942 г. в касата на 
Общинска банка в Скопие непрекъснато постъпват суми от дарители за зимната помощ, 
като даренията варират от 300/500 до 35 000 лв. По инициатива на общината е образуван 
общограждански комитет за провеждането на акцията, начело, на който застават ген. В. 
Бойдев, архимандрит Стефан и областният директор А. Козарев. Над 1 600 000 лв. заде-
лят търговци от града, други 400 000 – различни предприятия и т.н.28 Още първата вечер 
от началото на зимната кампания Прилеп събира към 150 000 лв.29 По-заможните граж-
дани на Битоля успяват да набавят около 650 000 лв. зимна помощ30. В Охрид през януа-
ри 1942 г. по такъв начин е организирана подкрепа за 300 домакинства31. 

В края на 1941 г. скопската инспекция за обществени грижи отпуска 1 500 000 лв. 
за подпомагането на бедните семейства в околията и 2 400 000 лв. за уреждане на по-
мощни заведения в областта32. За отопление на бедните скопяни през студените зимни 
месеци биват раздадени 1800 куб. м дърва за огрев33. 

Социалната дейност на българската държава включва изплащането на тримесечни 
заплати, както и на друг вид надници, дължими от югославската власт на бивши нейни 
служители от Вардарска Македония. До края на ноември 1941 г. са изплатени 34 505 223 
лв. Помощи се дават дори на крайно нуждаещи се от град Струга, намиращ се под итало-
албанско управление34. Подобно еднократно финансово подпомагане за администрация-
та в Македония не престава през цялото време на пребиваването на българската власт от 
1941 до 1944 г. При това паричните помощи не се ограничават само до големите градски 
общини, ами включват всички нуждаещи се служби35. Еднократно са подпомогнати род-
нини на поборници за свободата на Македония36. 

Пострадалите от бомбардировки над различни места във Вардарска Македония не 
са подминати и забравени от официалните власти. Специални комисии, натоварени с 
огледа на засегнатите постройки, изготвят протоколи, в които се изчисляват загубите и 
съответните за тях помощи, отпускани на собствениците им от държавата37. С постанов-
ление от април 1943 г. Министерскит съвет разрешава да бъдат подпомогнати с 
1 650 000 лв., пострадалите от въздушното нападение над Скопие, станало на 6 април 
1941 г., т.е. преди българските власти да са установили управлението си над областта38. 
Не само Скопие е тежко засегнато от въздушното нападение, предхождащо офанзивата 
на силите от Оста в началото на април 1941 г. За пострадали от обществено бедствие 
българското правителство прогласява и градовете Велес, Щип и Прилеп. В зависимост 
от степента на нанесените щети, за поразените обекти в тези селища се дават около 1 
млн. лв.39 Възстановяването на съборените постройки е възложено на Областното инже-
нерство в Скопие, а Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройс-
твото (МОСПБ) изпраща специална бригада, която да поправи онези от постройките, 
които могат да бъдат възстановени40. 

Българските власти проявяват завидно съзнание, когато за обезщетение на постра-
далите от бомбардировки над Битоля през ноември 1940 г. отпускат 783 339 динара. 
Парите са част от югославска помощна акция в рамките на 3 304 149 динара, от които 
2 520 906 са вече изплатени от бившата югославска управа41. 

Помощите на са само парични и не се ограничават главно до разписване на разп-
лащателните сметки. През октомври 1943 г. Столична голяма община предоставя като 
взаимообразно дарение за своята скопска посестрима 15 куб. м дървен строителен мате-
риал, особено ценен поради трудностите с набавянето му. Други 30 куб. м са осигурени 
от лесничейството в град Пещера. Всичко се превозва безплатно по БДЖ. След всяка по-
голяма бомбардировка служба „Обществени бедствия“ към МВРНЗ веднага организира 

 111 



помощна акция и в сътрудничество с Главното комисарство по снабдяването осигуряват 
отпускането на необходимото количество строителни материали, инвентар, покъщнина, 
санитарни линейки и т.н.42 Към това се прибавят и усилията на Българския червен кръст, 
по специално на неговото младежко крило, което организира събиране и изпращане на 
дрехи, посуда и др. п. за пострадалите от Щип и Битоля43. 

За изхранването на населението и подпомагане при обществени бедствия във Вар-
дарска Македония са доставени 570 т различни храни44. В добавка на това Дирекцията 
по обществените грижи организира изпращането на 50 т царевица за населението в с. 
Зърнево, Охрид и Враня45. За гладуващите са изразходвани около 5 200 000 лв., а за 
бежанците в Скопие и Битоля още 3 500 000 лв.46 Във връзка с посрещането и настаня-
ването на бежанци и преселници от Егейска Македония през 1942/1944 г. Отделението 
по подпомагане на бежанци и преселници отпуска 11 480 000 лв.47 С други думи казано, 
разходите на Дирекцията по обществените грижи във Вардарска Македония, с изключе-
ние на последната помощ за бежанците, която е по друг параграф, се равняват на 
10 116 000 лв. Паралелно Дирекцията оставя след 1944 г. в областта 7 948 460 лв. под 
форма на линейки, одеала, кревати, печки, маси, столове и друга посуда и инвентар48. 

Социалните грижи за децата, сираците и старците, останали без дом, е поверена в 
ръцете на Касата за обществено подпомагане, която в изготвен допълнителен бюджет за 
1941 г. включва помощи за общини и сдружения от Вардарска Македония в размер на 
2 400 000 лв.49 Това са помощи за общини и сдружения за обществено подпомагане, за 
подпомагане на социалнослаби семейства и за издръжка на специални заведения. От-
пуснатата сума е предназначена за организиране на дневни детски домове, трапезарии и 
кухни, старопиталища и сиропиталища и др. Активна подкрепа при работата с най-
малките касата получава от Съюза са закрила на децата в България (СЗДБ), който посте-
пенно разкрива свои клонове в по-големите македонски градове и села50. Скопското 
сиропиталище „Княз Симеон Търновски“ получава ежегодна материална и финансова 
подкрепа от Съюза, която заедно с парите, давани от касата, го превръща в образцово и 
едно от най-добре функциониращите в цяла България по рода си заведение51. 

Първоначално до юли 1941 г. македонските общински управи разкриват дневни 
детски домове в Скопие, Куманово, Враня, Битоля, Прилеп, Охрид, Велес и Крива па-
ланка52. Впоследствие техният брой се разширява, като някои от градовете се оказват с 
по два такива детски центъра за занимания с малките53. Домовете по традиция биват 
откривани през есента, след приключване на работата в летните игрища и детски лаге-
ри54. Общините са тези, които осигуряват заплащането, храната, квартирата и пътните 
разноски на възпитателите в детските домове. Въпреки това, желаещи измежду тях да 
дойдат на работа в малките и затънтени македонски градчета или селца почти липсват. 
Обстоятелство, което изправя редица общини пред безизходно положение. Някои от тях 
дори са принудени да закрият домовете си, независимо че разполагат с осигурени вече 
държавни средства за тяхната издръжка. Очертаният проблем е разрешен до известна 
степен в по-големите градове, където СЗДБ поема грижата по осигуряването на персо-
нала55. 

Всяка година КОП заделя милиони левове за създаването на нормални условия, в 
които подпомаганите от нея обществени заведения да изпълняват социално полезната си 
дейност. От редовния бюджет на касата през 1942 г. областните дирекции в Македония 
получават 3 650 000 лв., разпределени по околии и общини за обзавеждането и издръж-
ката на съществуващите заведения или за откриването на нови56. Прави впечатление как 
често в стремежа за доказване на чистите си намерения спрямо областта и по отношение 
на общественото подпомагане българската държава, олицетворявана в конкретния мо-
мент от КОП, заделя повече средства за Вардарска Македония, отколкото за останалите 
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свои територии57. За подпомагането на бедните и на социалнонеравностойните хора в 
областта, слепи, глухонеми, туберкулозноболни и т.н., държавната хазна отпуска на 
властите в региона 1 440 000 лв. за област Скопие и 1 240 000 лв. за област Битоля. По 
същия параграф за една област като Пловдивската отиват 1 210 000 лв., за Плевенската – 
1 120 000 лв., за Русенската – 580 000 лв., за Беломорската – 700 000 лв.58 При положе-
ние че само в град Пловдив живеят над 100 480 души, в Скопие съответно – 64 607 ду-
ши, а в Битоля едва около 30 000, сами можем да преценим съотношението на отпуска-
ните средства и реалните нужди на населението. 

Сравнението може да продължи, но изводите не могат да се променят. Бюджетът 
на КОП за 1942 г., предвижда във връзка с подпомагането на помощните заведения, 
съгласно държавния план за обществено подпомагане, на област Скопие да се отпуснат 
6 000 000 лв., а на област Битоля – 4 500 000 лв. От друга страна, имаме област Пловдив, 
за която са заделени 5 400 000, област Русе – 3 900 000, и област Плевен – 5 200 000 лв.59 

Средствата по бюджетите на касата не са единствените постъпления за службите, 
занимаващи се със социално подпомагане. По такъв начин в течение на цялата 1942 
година Скопският областен началник се сдобива от Отдела за обществени грижи към 
МВРНЗ допълнително с около 6 470 000 лв., които може да употреби по линия на соци-
алната си политика60. От тези пари около 1 милион отиват за организирането на детски 
летовища и лагери. Откриват се и специфични социални заведения като Дом за недъгави 
в манастира край село Кучевище, Скопско61, Държавен институт за глухонеми в Ско-
пие62. 

В Битолска област социалната политика на държавата също отчита добри резулта-
ти. И няма как нещата да стоят по друг начин, след като за размерите на региона отпус-
каните финансови и материални ресурси са наистина задоволителни. Само през 1942 г. в 
касите на социалните институции, занимаващи се с обществено подпомагане, се вливат 
допълнително от постъпленията, идващи от КОП, над 4 600 000 лв.63 Това дава възмож-
ност за сравнително малки градове, подобни на Ресен, да бъдат разкрити по два дневни 
детски дома. Увеличаването на броя на домовете, от друга страна, говори за нарастване 
на интереса и доверието у населението към подобни заведения. В самия областен център 
Битоля функционират два детски дома, сиропиталище „Царица Йоанна“ за стотина деца, 
старопиталище за около 60 възрастни хора, като с издръжката му непосредствено е на-
товарено Женското благотворително дружество „Утеха“, детски летовища, лагери и т.н. 

През 1943 г. средствата, които Отделът за обществени грижи отделя, дават въз-
можност за откриване на дневни детски домове и в малки населени места като например, 
тези в селата Злетово, Плашенци и другаде64. С отпуснати през 1943 г. съответно по 
11 600 000 лв. за област Скопие и 8 595 000 лв. за област Битоля българската държава 
провежда завидна социална политика във Вардарска Македония. Впечатлението получа-
ва още по-голяма твърдост, когато се вземе предвид, че издръжката на обитателите, 
настанени в сиропиталищата и старопиталищата на Скопие, Битоля, Прилеп, Враня, 
Велес, Щип, Струмица и Куманово, е забележимо повече от издръжката в същите заве-
дения на Русе, Шумен, Стара Загора и Пловдив65. Паралелно с това КОП раздава инди-
видуални еднократни парични помощи на крайно нуждаещи се македонски граждани. 

Трапезариите и народните кухни представляват друга страна от социалната дей-
ност на общините, които получават средствата за тяхното поддържане от КОП. Такива 
заведения за обществено хранене се откриват както в градовете, така и в някои от маке-
донските села като например тези в Гявато, Новаци и Дебреще, Битолско66. Откриват се 
трапезарии и специално за ученици. Само в Скопие те са пет и в тях се хранят около 
1700 деца. Областната инспекция по обществените грижи отпуска 340 000 лв. за отваря-
не на подобни заведения в Прилеп67, а в Битоля може да се похвали с 90 ученически тра-
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пезарии, в които се хранят около 6 хиляди деца. Липсата на подходящ инвентар за тра-
пезариите по места принуждава отговорните лица да доставят нужното от София. Къде-
то условията позволяват, биват разкривани и общежития към трапезариите68. 

Във връзка с изброените дотук дейности КОП изразходва през периода 1941/1944 
г. във Вардарска Македония следните суми: 13 926 950 лв. за настаняване и издръжка в 
сиропиталищата и старопиталищата; 25 880 000 лв. за подпомагане на помощните заве-
дения за лица под 18-годишна възраст; 460 000 лв. за подпомагане на същите, но за лица 
над 18-годишна възраст; 2 637 351 лв. за заплати и възнаграждения на възпитателите и 
помощниците им в дневните детски домове и сиропиталищата; 7 525 000 лева за изд-
ръжката на дневните детски домове; 1 970 000 лв. за народните кухни; 1 410 000 за обза-
веждането на сиропиталищата и старопиталищата; 520 000 за довършване и поправка на 
сгради; 10 448 448 лв. за помощи на общини и сдружения за издръжката на заведенията 
за обществено подпомагане и бедните семейства и още 10 423 554 лв. за обществено 
подпомагане при непредвидени начинания69. 

В Царството по това време широка популярност има т.нар. издръжка поради воен-
ни причини (ИВП), за която се грижи отделно звено към МВРНЗ. Издръжката разпрос-
тира своите грижи и във Вардарска Македония като съставна част от българската дър-
жава. През 1942 г. на населението в областта за ИВП са раздадени 4 328 132 лв., през 
1943 – съответно 15 624 865, и през 1944 – 29 479 118 лв.70 

Продължаващата война, която влече след себе си множество несгоди от битов, со-
циален, продоволствен и, разбира се, от чисто общочовешки характер, има като резултат 
непрекъснато растящата скъпотия в ежедневието, спекулата, черната борса и т.н.71 По-
качването на цените се отразява зле най-малко на 80% от градското и на над 40% от 
селското население в България, което не е в състояние да пласира на пазара достатъчно 
свои произведения, така че да е в състояние да си набави свободни средства за закупува-
не на непрекъснато поскъпващите индустриални стоки. В същото време българската 
индустрия трябва да задоволява нуждите вече не на 6,5 млн., а на 8,5 млн. население. 
Въпреки всичко, положението в страната не е чак дотам трагично, както е да речем в 
други страни на Стария континент. Според официалната статистика цените на едро към 
средата на 1941 г. са поскъпнали в България с 39%, в Румъния – 127%, в Сърбия – 95%, в 
Дания – 71%, в Англия – 48%, в Норвегия – 62%, в Швейцария – 66%, в Швеция – 50%, 
и т.н.72 

Някои краища на Вардарска Македония се прославят със спекула, която понякога 
става нетърпима. Цигари, захар, вино и други храни се продават на значително завишени 
пазарни цени. Големи количества от тези артикули нарочно се крият от някои търговци, 
за да може след това да бъдат пускани периодично, за да се подържа по изкуствен начин 
търсенето им на високи пазарни стойности73. По такъв начин, възползвайки се от вре-
менното положение, „тъмни и дребни души“, организатори на спекулативната мрежа, 
натрупват добро състояние, „ловейки риба в мътни води“. Сред държавните чиновници 
има отстранени от работа заради финансово нерегламентирани сделки, неотчитане на 
държавни пари и др.п.74 

Комисарите по продоволствието, натоварени според закона за осигуряване на 
снабдяването и регулиране на цените с нормиране на стоките от първа необходимост, са 
длъжни да поставят на видни места по тържищата ценоразписите с техните максимални 
нормировки75. Въпреки това, вследствие на слаб контрол във Вардарска Македония 
търговците продават стоките си на изключително завишени цени, което рефлектира 
върху непроизводителното население, нямащо възможност да самозадоволява прехрана-

76. та си
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За да се пребори, доколкото е във възможностите му, с лишенията, които се усещат 
навсякъде в страната, българското правителство нарежда реквизираните храни в слабоп-
роизводителните околии да се оставят за задоволяване нуждите на тамошното населе-
ние77. Наред с това през 1941 г. на пазара в Скопие са пуснати значителни количества 
сирене и кашкавал –  по 16 т от двата вида, 135 т захар и 10 т сапун78, 63 т тиквено и 45 т 
слънчогледово олио, 5 т първокачествен зехтин от о-в Митилин, около 150 т ориз, 255 т 
сол и т.н.79 През първите три месеца на българското управление от старите предели на 
страната са докарани 3000 т брашно, над 400 т захар, над 45 т сапун за пране, над 40 т 
цигар

допълнително бива 
затру

ение, новосъздаденият орган се превръща в последна 
инста

обено внимание на зоркото наблюдение върху 
дейно

и, 36 т олио. Доставени са още за приблизително 15 млн. лв. промишлени стоки, 
железария и други материали80. 

Проблемите със снабдяване на хлебарниците с брашно остават, защото има дни, 
когато доставеното количество брашно поради липсата на превоз не може да достигне 
до крайната си точка. Оттук и продоволстването на населението 

днено, още повече че след разгрома на Югославия във Вардарска Македония не са 
открити почти никакви запаси от храни или хранителни материали. 

В опитите да се подобри продоволственото снабдяване на населението в София се 
създава Върховно комисарство на военното стопанство, което обединява в ресора си 
Дирекцията на вътрешната търговия, Дирекция „Храноизнос“ и Главното комисарство. 
Тези преобразования приключват през 1943 г. До момента снабдяването на населението 
се извършва от органите на „Храноизноса“, а самото разпределение на стоките по места 
между консуматорите е в ръцете на комисарите, които разпределят нарядите, получени 
от София, между местните търговци, които на свой ред ги раздават на населението, при-
бирайки процентна печалба за това. Създаденото Върховно комисарство обединява 
всички тези усилия с цел по-голяма ефективност81. То трябва да съгласува работата на 
всички министерства и ведомства, градирайки нуждите и определяйки начините за тях-
ното задоволяване. С едно изреч

нция, която определя подходите при изпълнение на всяка стъпка във военновре-
менното стопанство на страната. 

При разпределянето на стоките от първа необходимост в градовете комисарите по 
снабдяването са длъжни да свикват разпределителни съвети, в които да участват предс-
тавители на всички стопански организации в региона. Те организират и споменатото 
прикрепяване на потребителите към магазините на дребно за стоките, за които Главното 
комисарство своевременно се разпорежда: захар, ориз, сол, сирене, кашкавал, млечни 
масла, свинска мас, всички видове растителни масла, месо и месни произведения82. 
Прикрепяването е задължително и става по избор на потребителите, без никаква намеса 
от страна на комисарите. Дълг на продоволствените органи по места е посредством чес-
ти и внезапни проверки в магазините, по пазарищата и в частни домакинства на лица, 
търгуващи със стоки от първа необходимост да осъществяват енергично противодейст-
вие срещу спекулата. МТПТ обръща ос

стта на онези, които купуват и изнасят от селата селскостопански произведения и 
внасят чужди индустриални артикули83. 

Главното комисарство е натоварено и със задачата да осигури зимното отопление 
на населението във Вардарска Македония така, както го прави в цяла България. В Ско-
пие и Битоля потребителите на каменни въглища за отопление биват прикрепени към 
определен доставчик в района на двата града. Комисарите разпределят ежемесечно по 
групи потребители количеството на въглищата в околиите и така оформят разпредели-
телни райони в областта84. Самото разпределяне става в зависимост от количеството 
въглища, което се намира в наличност, броя на населението, стопанските условия и оби-
чайната консумация в конкретния район. Държавни мини „Перник“ са натоварени от 
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правителството да снабдяват с каменни въглища градове като Силистра, Скопие, Щип, 
Велес, Битоля, Охрид. Най-напред се задоволяват нуждите на болничните и социалните 
завед

а положението. Общинските складове в Скопие успяват през 1941 г. да набавят 
около

Вардарска Македония. За да се осигури 
замян

 и Комисарството изработват план за отпускане на 
зърно

 места с въве-
дена 

та на физическите работници. 
Осве

ения, както и на училищата. При частните домакинства предимство имат онези с 
малки деца, родилки, тежкоболни и др.п.85 

Друг начин за огрев през зимата са дървата. По принцип горският фонд в региона 
позволява на населението да си набавя нужното количество горивен материал, но него-
вият превоз, липсата на удобни горски пътища и проблемите, създавани от германците, 
не позволяват редовно снабдяване с дърва за огрев86. Оскъпяването допълнително зат-
рудняв

 осем хиляди кубика дърва, които впоследствие са раздадени на нуждаещи се ско-
пяни. 

Широко експлоатирана от скопските историци е темата за реквизициите, предпри-
ети „организирано и системно“ от българските власти във Вардарска Македония. На 
практика тази мярка не се въвежда специално и единствено, за да се „ограбва македонс-
кия народ“87. Две поредни години житната реколта в Царството е много слаба. Произ-
водството на пшеница през 1940 г. е с 25% по-ниско от предходната, а през 1941 г. – с 
15% по-слабо от 1940 г. Това положение заставя правителството още август 1941 г. да 
постави житните храни под държавна възбрана за свободна търговия. Заради неравно-
мерното употребление на зърнени храни, които съставляват основния хранителен про-
дукт за българите, държавата задължава зърнопроизводителните региони да предават 
излишъците си на Дирекция „Храноизнос“. Допълнителният недостиг от зърно, появил 
се след присъединяването на новите земи, кара правителството през ноември 1941 г. да 
пристъпи към реквизиция на 30% от оставеното количество жито у производителите при 
замяна с царевица, което възлиза на 900 грама от дневната консумация, считано до 1 
август 1942 г.88 Тази реквизиция покрива цялата територия на Царството и не е извън-
редна мярка, която се въвежда специално за 

ата и в регионите, които не произвеждат достатъчно царевица, реквизицията се 
разпростира и върху излишъците от царевица. 

Успоредно с тези мерки се налага ограничаване на консумацията, като се въвеждат 
разпределителни карти за хляб в градовете89. За да се гарантира правилно разпределение 
на житото и царевицата, Дирекцията

 за добитъка по околии. Въпреки намалените дажби в плана, те остават едни от 
най-високите в цяла Европа90. 

Впускайки се в анализ на трудния живот през военните години, на нас ни убягва 
един факт, който е твърде показателен за мерките, които българската държава предпри-
ема за снабдяването на македонските българи с насъщния хляб. Дори през нормални 
години населението на Македония страда от недостатъчно хлебни зърнени храни. Го-
дишното количество зърно през 1939 г., падащо се на един жител, е 213,2 кг, или 584 гр 
дневно, нещо, което е твърде малко за селското население91. През време на войната, 
когато българите управляват областта, дневната дажба хляб в населените

разпределителна купонна мрежа варира от 300 до 500 гр за обикновеното населе-
ние, а при работещите тежък физически труд е по-голяма, над 600/700 гр. 

Главното комисарство се разпорежда до подведомствените си органи в цялата 
страна за бременни в последните месеци от бременността им жени да се отпуска увели-
чена дажба хляб, която да бъде приравнена към дажба

н това родители на деца до една годинка имат право на учетворена дажба сапун, от 
който също се чувства голям недостатък по това време92. 

Данните, намиращи се в българските архиви, показват, че София внася от вътреш-
ността на страната много повече храни и стоки, отколкото изнася от Вардарска Македо-
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ния. Така от 1941 до 1944 г. са доставени 13 055 т пшеница и ръж, 25 052 т брашно, 
13 000 т царевица, 4706 т ориз, 570 т боб, 7300 т грис, 1350 т бисквити, 2436 т слънчог-
ледово масло, 117 т солени маслини, 13 311 т захар, 9520 т сол, 6040 кг кафе, 7811 кг 
черен пипер, 789 т сапун. Срещу това от областта са изнесени общо 102 т сирене и каш-
кавал, 1581 т вълна, 593 т 93 памук и 72 т коноп . От вълната, памука и конопа като базис-
ни су

и, 109 148 км конци, 26 235 чифта гумени цървули, 81 937 кг 
гьон,

учени и изразходвани хранителни и промиш-
лени 

а бита и социума на своята членска 
маса. 

и-
ци)

ази сфера (в закона се 
вклю

местни и 8 клонови, 27 общи занаятчийски сдружения и 15 клонови, 1 общо индустри-

ровини биват произведени стоки (платове, прежди, одеала и др.), които след това 
отново влизат в региона. 

От 20 октомври 1941 г. в македонските градове е забранена амбулантната търговия 
с обувки, платове, горни дрехи, хасе, американ. Търговците са задължени да ги отпускат 
само срещу разпределителни карти94. Все по-изострящата се нужда от платове и гьон за 
направата на обувки в България, принуждава властите да въведат купонната система и 
по отношение на облеклото95. Това не пречи през време на цялото си пребиваване в 
региона българите да внесат 18 т вълнена прежда, 563 622 м вълнен и тип вълнен плат, 
1599 одеала, 939 524 м памучни и тип памучни платове, 13 742 дузини трикотажно об-
лекло, 26 991 дузини чорап

 26 076 чифта разни други обувки и топлинки, 2 463 420 дцм лицеви и други кожи и 
множество други стоки96. 

Фактът, че всички правителствени военновременни мерки за справяне със ситуа-
цията като ограничаване на консумацията, нормиране на цените и монополните режими 
биват въведени във Вардарска Македония почти наведнъж, се отразява тежко на населе-
нието, което не е свикнало с тях и се мъчи да ги заобикаля по всевъзможни начини, дори 
нарушавайки законите. Много чести са случаите на съзнателно неправилно деклариране 
или въобще на липса на декларация за пол

стоки, което се определя от българското законодателство за укриване и се наказва 
по закона за гражданската мобилизация.97 

Част от социалната политика на държавата представлява организирането на отдел-
ните видове професии в областта, тяхното подпомагане, осигуряване и социална защита. 
Всички професионални организации на занаятчии, търговци, земеделци и работници, 
съществуващи в България, пренасят традициите си във Вардарска Македония и оформят 
местни клонове, които поемат задачата да се грижат з

В Скопие се разполага областен инспекторат по професиите, който е представи-
телство на Дирекцията по професиите (ДП) в София. 

В миналото, когато областта е част от Кралство Югославия, в Македония същест-
вуват два вида организиране на професиите – задължително (от страна на търговско – 
индустриалните и занаятчийските камари) и доброволно (от страна на всички останали 
сдружения). Специално работниците са организирани в два съюза – „Югорас“ (офици-
ална работническа организация) и „Урс“ (организация на свободно обединени работн

98. След 1941 г. обединяването на работниците става в Общия съюз на българските 
работници, начело на който застава областният инспектор по професиите Г. Божков99. 

От юли 1941 г. в България действа нов закон за професионалните организации, 
който кодифицира различни нормативни актове, по силата на които става структурира-
нето на професионалните съюзи на работниците, занаятчиите, търговците и индустриал-
ците100. Посредством закона реалност придобива и ДП, която на практика представлява 
институция за държавен контрол и надзор върху синдикалното движение в страната. 
Наблюдава се опит за копиране на германската политика в т

чват мероприятия от типа „Труд и радост“), което извиква мнения на недоволство 
спрямо закона в някои среди от българския обществен живот101. 

Във Вардарска Македония ДП организира 19 околийски земеделски задруги, 187 
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ално сдружение с район на работа Скопска и Битолска област, 5 околийски работничес-
ки сдружения102, 5 общи и 25 клонови, 25 общи търговски сдружения и още 22 клонови 
търго

само в област Скопие 
са ос

я, предприятия и стопанства. Първата стъпка към 
социа

, подлежат на 
лекув

о в Царството, включва в 
регис

раната, които след 9 септември се ева-
куира

вски дружества103. 
Съществуват основни моменти от организирането на професиите като например 

трудовата защита на работниците, разрешаване на въпроса с осигуровките и запазване на 
правата, които са придобили досега. В България с тази материя се занимават Главна 
дирекция на труда (ГДТ), която работи под шапката на МТПТ, и Института за общест-
вено осигуряване (ИОО), който представлява автономна институция, създадена през 
март 1941 г.104 Институтът прилага законите за обществено осигуряване, закона за оси-
гуряване на умствените работници (или още „служащите“) и закона за осигуряване на 
занаятчиите. Общо в цялата страна ИОО осигурява 300 хиляди работници, 50 хиляди 
умствени работници и 70 хиляди занаятчии105. До края на 1941 г. 

игурени около 10 хиляди работници от 1501 предприятия106.  
Институтът съобщава на работодателите от двете области във Вардарска Македо-

ния, че от 11 юни 1941 г. агентурите за обществено осигуряване в Скопие и Битоля за-
почват регистрация на всички заведени

лното осигуряване е предприета. 
Министерският съвет решава до 1 октомври 1941 г. работодатели, работници и 

служащи във Вардарска Македония да внасят в ИОО (бивш „Окръжен уред“ в Скопие и 
бивша „Експозитура“ в Битоля)107 всички дължими вноски, които предвиждат законите 
за осигуряване в бившата югославска държава, а именно законът за осигуряване на ра-
ботниците и законът за пенсионно осигуряване на служещите, по ред и размер, устано-
вени от тях. От тези вноски до 1 януари 1942 г. се освобождават занаятчиите работода-
тели и техните работници, които, въпреки че не внасят осигуровките си

ане на общо основание като всички останали осигурени работници. 
От началото на 1942 г. осигурителните вноски се събират съгласно българската 

система на осигуряване, т.е. съгласно закона за обществените осигуровки, закона за 
настаняване на работа и осигуряване при безработица и закона за осигуряване на умст-
вени работници108. От 1 октомври започва снабдяването на всички работници и служещи 
от Скопска и Битолска област с осигурителни книжки по идентичен начин с останалата 
част на страната. Навършилият на 1 юли 1942 г. 20 години фонд „Обществени осигуров-
ки“ (ФОО), който представлява най-мащабното социално дел

трите си осигурени лица, работници от Повардарието109. 
По сметките на ИОО в клоновете и агентурите на БНБ във Вардарска Македония 

общо за времето от 1 май 1941 до 30 септември 1944 г. постъпват като вноски за осигу-
рените 253 977 687 лв.110 Трябва да се спомене, че вноските за целия период на пребива-
ване на българската власт в областта се правят не само от работници и работодатели от 
Македония, но и от такива от вътрешността на ст

т, при това техния брой не е никак малък.    
Работническите осигуровки, които ИОО, дава са за злополука, болест и майчинст-

во, инвалидност и старост и осигуряване при безработица111. В Скопска и Битолска об-
ласт се лекуват безплатно, за сметка на института, всички работници и служители, в това 
число занаятчиите, без да им се изисква предвиденият по закон осемседмичен стаж на 
съответното работно място112. Деветима лекари завеждат медицинската помощ и здрав-
ните служби в ИОО, като от тях петима се намират в Скопие, а останалите – във Велес, 
Гевгели, Кавадарци и с. Демир капия113. Самото лечение се извършва срещу временни 
карти, издадени от агентурата на Института в Скопие, а членове на семейства на осигу-
рените се лекуват срещу определени своевременно от ГДТ семейни карти, които се из-
дават от общините по места. Лекарства за лечението на осигурените се отпускат за смет-
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ка на ИОО в Скопие от аптеката на Института, а в останалите общини – от частните 
аптеки или от държавните амбулатории114. 

Всички държавни, общински и автономни учреждения, предприятия и стопанства 
във Вардарска Македония са длъжни да предвидят в бюджетите си средства за издръжка 
на децата на работниците и служителите си, които подлежат на осигуряване по закона за 
общественото осигуряване – за всяко първо дете 100 лв., а за всяко следващо по 200 лв., 
ако децата не работят и се издържат от родителите си115. По сила на правилника за се-
мейните добавки за издръжка на работническите деца116, на семейни добавки има право 
всеки български поданик от български произход, глава на семейство, работник или слу-
жител в държавно, общинско и автономно учреждение, предприятие и стопанство, под-
лежащ на осигуряване по закон. 

Държавата организира домове и колонии за децата на работническите семейства с 
осигурени в тях поне три дневни хранения. В с. Горно Водно, Скопско, се намира по-
добно заведение, като за обзавеждането му Химическият институт в София дарява дю-
шеци, легла и всичко необходимо за целта на благородното дело117. 

През 1943 г. е обнародван закон за многодетните български семейства, съгласно 
който се предвижда всички преки данъци, плащани от родителите, да се намалят с 40% 
за годината, през която са си родили трето дете, с 50% за рождената година на четвърто-
то дете и със 70% за годините на всяко следващо дете. Това намаление се дава за родени 
след март 1943 г. трети и повече деца118. 

Инспекцията по труда в Скопие извършва картотекиране на работниците от об-
ластта119. По този начин е установен броят на трудещите се в отделните предприятия, 
тяхното семейно и материално положение. На тази основа българското правителство 
предприема необходимите мерки за подпомагане на безработното население. В началото 
безработните биват регистрирани от инспекциите по труда, а след това последователно е 
уредено и финансовото им подпомагане. Изплатените по това перо средства за целия 
период от 1941 до 1944 г. се равняват на 19 111 978 лв.120 

В Скопие е отворена трудова борса, която предлага на незаетите работа в България 
или чужбина, най-често в Германия121. До октомври 1941 г. борсата регистрира около 
474 безработни, от които 219 общи работници, 113 строителни, 88 железничари и други, 
като в това число не влизат тютюневите работници. От изброените безработни на работа 
са настанени 348 души122. 

При Скопската областна инспекция по труда е учреден Помирителен съд. Основ-
ната му задача е да разрешава всички спорове и неразбирателства, възникнали между 
работници и техните работодатели123. Централната помирителна комисия при ГДТ в 
София решава Скопие да попадне във втори район, а всички останали населени места от 
двете македонски области – в трети район, относно уреждане на трудовите условия и 
определяне размера на минималните заплати на помощниците в търговския бранш в 
България. Освен това всички селища в Скопско и Битолско се включват в първи район 
по отношение уреждането на трудовите условия и размера при минималните възнаграж-
дения на работниците литографи, на тези от химическата индустрия, от копринено – 
филатурната, от въжарската и канапена индустрия. Работниците от мелничарството, 
вълнено текстилната, печатарската и други промишлени сфери попадат на свой ред в 
социално-трудовото райониране, обхващащо цялата страна124. Всеобщото желание за 
пълнокръвно приобщаване на македонските територии към родината не подминава и 
тази сфера от живота. 

Тютюневите работници, които съставляват мнозинството сред трудещите се във 
Вардарска Македония, на два пъти най-напред в Скопска, а след това и в Битолска об-
ласт биват компенсирани през мъртвия, за тяхната работа, сезон125. За подпомагането им 
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в Скопие и Велес Главната дирекция на труда отпуска 2 млн. лв. Семействата на всички, 
които са работели в тютюневите складове през последните три години, получават от 700 
до 1000 лв. еднократна помощ от държавата126. 

МТПТ нарежда да бъде раздадена еднократна помощ чрез инспекциите по труда на 
осигурените безработни от всички браншове, които нямат право на обезщетение по за-
кона за настаняване на работа и осигуряване срещу безработица. Нямат право на такава 
помощ и осигурените вече тютюноработници и работници, които не са българи по про-
изход. Такова право на подпомагане получават всички осигурени при фонд „Обществе-
ни осигуровки“, които са работили най-малко 12 седмици през 1941 г. Издадените от 
предишните югославски власти работнически книжки продължават да важат, поне до 
снабдяване на притежателите им с нови. Помощите, получавани срещу тези книжки, са в 
размер на 150 лв. за несемейни, 200 – на глава на двучленно семейство, 250 – на глава на 
тричленно семейство, като за всяко следващо дете се добавя по 50 лв.127 

Обективно погледнато, подобни помощи не са достатъчни за динамичната ценова 
реалност, в която протича животът по това време, но самото им наличие за населението 
във Вардарска Македония опровергава „окупаторските“ намерения на онези, които ги 
дават. 

Тютюневите и останалите сезонни работници в Скопско и Битолско биват подпо-
магани за периода от 10 февруари до 15 март 1942 г., като се настаняват на помощна 
обществена работа, която може да бъде и в старите предели на страната. Отделно от 
изработените по такъв начин надници те получават и държавни помощи за всеки рабо-
тен ден. 

С откритите в Скопие и Битоля инспекции по труда се гарантира за изпълнение на 
трудовото законодателство във Вардарска Македония128. През 1942 г. ГДТ съобщава, че 
е сключен колективен трудов договор за работещите в пивоварните фабрики в цялата 
страна. Това задължава работодателите от бирения бранш във Вардарска Македония да 
гарантират на своите служители някои мерки, които защитават условията на труд и в 
техните предприятия129. 

Колективни трудови договори за уреждане на трудовите условия и минимални 
надници за работниците се сключват и в други браншове – например между представи-
телите на столарското (строително и мебелно) занаятчийско клоново сдружение в Кума-
ново и колегите им от клоновото сдружение на дърводелските работници в града130. 
Всички тези трудово правни взаимоотношения биват регистрирани от Скопската инс-
пекция по труда. 

Постепенно е уредено и положението на пенсионерите. На заварени и пенсионира-
ни по законите на бивша Югославия пенсионери се раздават авансово 50% от получава-
ните от тях до момента пенсии за две тримесечия, а именно за времето от 1 април до 30 
септември 1941 г.131 През 1943 г. е уредено напълно по законодателен ред положението 
на пенсионерите в областта. Получаващите пенсии за изслужено време и за гражданска 
инвалидност със закон за признаване правото на инвалидност на лица от български про-
изход в освободените през 1941 г. земи132. Така от 1 април 1943 г. с авансови разписки за 
50% се плаща единствено на хора, които имат военно-инвалидни пенсии. По данни, 
взети от Отдела за финансови проучвания към Министерство на финансите в област 
Скопие има 1016 пенсионери от български произход с обща годишна пенсия 9 396 000 
лв., а в област Битоля – съответно – 477 с пенсия 2 976 000 лв. При всички положения 
тези числа не са категорични, тъй като броят на пенсионерите нараства непрекъснато. 
Платените суми за отделните категории пенсионери през периода 1941/1944 г. изглеждат 
така: по сметка на фонд „Пенсии за изслужено време“ 11 856 369 лв.; по сметка на фонд 
„Земеделски пенсии“ 51 899 075 лв.; по сметка на държавния пенсионен фонд 52 892 140 
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лв., или всичко 116 647 584 лв.133 Освен това МФ изплаща 97 002 386 лв. за държавните 
пенсии, които са на сметката на бивша Югославия134. 

През 1943 г. в България влиза в сила закон за осигуряване на търговците, който 
разпростира нормите си и върху търговското съсловие край Повардарието. Държавно 
осигуряване за търговците с изключително техни средства се организира за първи път 
именно с този закон135. Според него търговците се осигуряват при инвалидност, старост 
и смърт. Право на пенсия се добива след 60-месечно участие в общата осигуровка без 
разлика на възраст и пол, единственото изключение прави осигуряването при инвалид-
ност. Пределната възраст е 60 години при мъжете и 55 при жените. Осигуряването, което 
се осъществява посредством закона, е крачка напред в българското социално дело, защо-
то от съществуващите до момента осигуровки само тази за умствените работници е пъл-
на, т.е. подпомага и мъжете, и жените при инвалидност, старост и смърт. Занаятчиите 
имат осигуровка само при старост за мъжете и жените, а земеделците – само за старост и 
то единствено при мъжете. 

Съзнавайки положение, в което се намира македонското население след началото 
на войната, българската държава прави необходимото, за да не се влоши то допълнител-
но. Българското правителство не само, че внася всички посочени в изложението храни и 
стоки от първостепенна необходимост, но доставя от старите предели на страната и ця-
лото продоволствие за своите войски във Вардарска Македония. Коя държава „окупа-
торка“ ще предпочете да натоварва собствените си национални ресурси, запаси и резер-
ви пред възможността да набави всичко това от „окупирани“ и „чужди“ за нея терито-
рии?! 

До голяма степен по време на пребиваването си в областта българската държава 
обезпечава и осигурява прехраната на македонските българи. Гарантирано е снабдяване-
то с облекло и обувки, осигурен е фураж за работния и производителен добитък. Вложе-
ни са необходимите средства, чрез които е превъзмогната реалната опасност от социална 
криза и повсеместен глад. Данните, намиращи се в българските архиви, показват, че 
София внася от вътрешността на страната много повече храни и стоки, отколкото изнася 
от Вардарска Македония. 

Социалната политика на държавата в региона позволява множество македонски 
граждани да бъдат подпомогнати финансово, да се изплатят заплатите и надниците, 
дължими от югославските власти на бившите техни служители от областта, да се орга-
низира обезпечаването на македонските българи при обществените бедствия. Социални-
те грижи за децата, сираците и старците останали без дом също представляват приоритет 
за София. Редовно се отпускат средства за организирането на дневни детски домове, 
сиропиталища и старопиталища, трапезарии и народни кухни. Впечатляващо е, че в 
стремежа си да докаже своите чисти намерения българската власт заделя много повече 
средства за общественото подпомагане във Вардарска Македония, отколкото за остана-
лите региони на страната. 

Част от социалната политика на българската държава в областта представлява ор-
ганизирането на отделните видове професии, тяхното подпомагане, осигуряване и об-
ществена защита. Правителството предприема необходимото за облекчаване положени-
ето на безработните край Повардарието. Отворената трудова борса предлага на търсе-
щите работа както в България, така и в чужбина. 

Съществуващите в България социални закони и придобивките за населението, га-
рантирани от тях, се прилагат и по отношение на македонските българи край Поварда-
рието, без каквито и да било ограничения. Като цяло Дирекцията на труда, ИОО и Ди-
рекцията за обществени грижи изразходват около 121 966 159 лв., за да осигурят изпъл-
нението на всичко това. 
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Със закона за признаване правото на пенсия за изслужено време или за инвалид-
ност на лицата от български произход е признато правото на пенсия на лицата, които са 
били на югославска служба, а за онези, които са получавали пенсия като пенсионери от 
югославската държава, е предвидено да им бъде ревизирано изплащането на пенсиите. 
По този начин те се приравняват към пенсионерите в цяла България. Налице за пореден 
път е желанието на София да разреши завареното положение на гражданите си във Вар-
дарска Македония, а не да ги третира като временно „окупирани“, без право на всякакви 
социални придобивки, поданици. 
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а.е. 2133, л. 1, 3, 8, 12. 

38 Пак там, л. 13. 
39 След въздушното нападение над Щип от 6 април 1941 г. в града са разрушени и изгорени 74 къщи, а постра-
далите домакинства са 126. Българската държава своевременно раздава обезщетение за направа на нови жи-
лища, които да приютят останалото без подслон население. ЦДА, ф. 371К, оп. 5, а.е. 2002, л. 4. 

40 Бригадата се състои от четирма души, сред които командированите от София архитекти Ив. Вълков и К. 
Манчев. ЦДА, ф. 371К, оп. 5, а.е. 2103.  

41 Пак там, ф. 285К, оп. 8, а.е. 3214, л. 74–75. 
42 Пак там, ф. 371К, оп. 5, а.е. 2103. Смутното време, в което българите са принудени от историята да поемат 
управлението в Македония, става причина и за стихийния пожар, разразил се в с. Брезно, Пейчиновска об-
щина, през 1943 г. И в този случай държавата не оставя населението да бъде само в сполетялата го трагедия. 
Отпуснатите от София 3 600 000 лв. трябва да помогнат при изграждането на регулационния план на селото, 
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както и за спешното извършване на възстановителните строежи, което означава, че работата по тях протича 
без спазване на сроковете и постановленията на закона за благоустройството на населени места. ЦДА,          
ф. 371К, оп. 5, а.е. 2109, л. 12. През 1942 г. Отделът за подпомагане при обществени бедствия раздава в 
Скопско 220 одеала, 100 сламеника, 230 легла, още казани, печки и др.п. На Битолската областна инспекция 
по обществените грижи през същата година са отпуснати 300 алуминиеви чинии, 600 лъжици, 300 вилици, 
300 алуминиеви канчета, 200 одеала, 120 легла и др. п. АМВнР, КИСП, оп. 1, а.е. 1043, л. 24. 

43 Занаятчийска беседа, № 36, 1941, с. 4. 
44 Доставката, която е одобрена с 20-о постановление на МС от 12 януари 1942 г., е на стойност 2 120 000 лв. 
От нея е раздадено царевично зърно за най-нуждаещите се региони като Крива паланка – 20 т, Берово – 30 т, 
Щип – 20 т, Велес – 20 т, Битоля – 90 т, Ресен – 50 т, Охрид 60 т, Брод – 70 т, Крушево – 40 т, Прилеп – 70 т. 
Има още една доставка на храни, предхождаща горната, която е от 100 тона и е предназначена за Крушево и 
околията му. АМВнР, КИСП, оп. 1, а.е. 1043, л. 26; ЦДА, ф. 264К, оп. 4, а.е. 762, л. 65. 

45 АМВнР, КИСП, оп. 1, а.е. 1043, л. 25. 
46 Пак там. 
47 Отпуснатите суми за бежанците се употребяват за наеми и обзавеждане на помещения за подслоняването им, 
трапезарии, кухни и др.; за транспортни разходи, временен подслон и изхранване на приходящи бежанци; за 
купуване на покъщнина; за купуване на огрев; за заплащане на наети на работа по благоустройствени строе-
жи бежанци; за купуване на облекло за бежанците; парични и натурални помощи за неработоспособните, 
децата и старците сред тях; за учебни помагала и учебници; за настаняване в социални домове. Разрешено е 
безплатно пътуване по БДЖ на всички бежанци, които желаят да се преместят, както и на необходимите за 
това храни и помощни средства. Изразходването на сумите става без спазване на законовите формалности. 
ЦДА, ф. 371К, оп. 5, а.е. 2103; АМВнР, КИСП, оп. 1, а.е. 1043, л. 28. 

48 АМВнР, КИСП, оп. 1, а. е. 955, л. 10–11. 
49 Помощите, предназначени за останалите две присъединени области на Беломорието и Моравско, са по 300 
хил. лв. ЦДА, ф. 159К, оп. 2, а.е. 713, л. 60; Сп. на БЧК, 1941, № 8, с. 29. 

50 Чрез своите 1150 клона в цялата страна, в които членуват над три хиляди благотворителни дружества, пола-
гащи грижи за децата и юношите, СЗДБ постига съгласуване на благотворителната обществена дейност на 
държавата и общините във Вардарска Македония. Председател на съюза е К. Ляпчева. Във Вардарска Маке-
дония са открити 30 клона на СЗДБ, от тях 12 градски и 18 селски, в които членуват 896 души. ЦДА, ф. 177К, 
оп. 2, а.е. 1902, л. 30; Целокупна България, № 85, 1941, с. 4; Известия на МВРНЗ, ноември 1941 г., с. 19. 

51 Занемарено от около една година преди пристигането на българската армия в Скопие, сиропиталището 
първоначално е поверено на войници – учители, които в кратко време организират добре заведението. Внос-
ките на името на първото скопско сиропиталище започват още през юли 1941 г., когато СЗДБ отпуска сумата 
от 70 хил. лв. за организиране на летуване на питомците. По-късно към тях се прибавят други 13 хил. лв., 
вложени в обзавеждането на дома, като е сменен целият инвентар. Отделно от това за сиропиталището се 
отпуска кредит от 500 хил. лв. ЦДА, ф. 371К, оп. 1, а.е. 442, л. 70, 147; ф. 156К, оп. 1, а.е. 92, л. 12; Целокупна 
България, № 7, 1941, с. 3; № 92, с. 3.  

52 ЦДА, ф. 371К, оп. 1, а.е. 442, л. 45; Целокупна България, № 87, 1941, с. 6. 
53 Общият брой на дневните детски домове е 27 и те се намират в: Крива паланка, два в Куманово (едни от най-
добре уредените в Македония, децата са средно по 50 на ден), пет в Скопие, Велес, два в Прилеп (първият 
дом в града е един от най-хубавите в областта, а вторият функционира към тютюневите складове), Щип, два 
в Битоля, Охрид (също много добре уреден), два в Ресен, Гевгели, Струмица, два във Враня, два в Пирот, 
Цариброд, Сурдулица, Крушево, Кратово, Кавадарци и Босилеград. ЦДА, ф. 156К, оп. 1, а.е. 92, л. 13–15; 
АМВнР, КИСП, оп. 1, а.е. 1043, л. 28. 

54 През годините в област Скопие биват уредени пет летни градини и игрища, в които са прибрани 370 учени-
ка. Детските летовища са три и са организирани в с. Ращани, Велешко, в Кочанско и в с. Горно Водно, Скоп-
ско. Броят на летувалите в тях деца е 286. ЦДА, ф. 177К, оп. 2, а.е. 1902, л. 26. 

55 ЦДА, ф. 365К, оп. 1, а.е. 392, л. 9. 
56 Пак там, ф. 371К, оп. 5, а.е. 2021, л. 294. 
57 В България по това време се организират нощни подслони за всекиго, останал без място, на което да прено-
щува. През 1942 г. КОП отпуска 120 хил. лв. на община Скопие, за да отвори и тя подобен нощен подслон. В 
същото време, на цяла Плевенска област за съществуващите на нейна територия седем нощни подслона би-
ват отпуснати само 100 хил. лв. Нощни подслони се откриват и в Битоля и в Охрид, като за целта двете об-
щини получават 80 хил. лв. ЦДА, ф. 371К, оп. 5, а.е. 2021, л. 155, 201; ф. 365К, оп. 1, а.е. 212, л. 20, 84. 

58 Обществено подпомагане, 1942, № 10, с. 475. 
59 Пак там, с. 474. 
60 Месечната издръжка на питомците настанени за сметка на КОП в старопиталищата от Враня, Струмица, 
Куманово и Щип се равнява на 800 лв. ЦДА, ф. 371К, оп. 5, а.е. 2022. 

61 ЦДА, ф. 371К, оп. 5, а.е. 2021, л. 37. 
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62 Съществува сведение за изоставени български инвентарни предмети във въпросния институт, останали там 
след оттеглянето на българите през 1944 г. и равняващи се на 841 890 лв. АМВнР, КИСП, оп. 1, а.е. 956, л. 4. 

63 ЦДА, ф. 371К, оп. 5, а.е. 2021, л. 154. 
64 Пак там, а.е. 2030. 
65 В трите сиропиталища към община Скопие – „Княгиня Евдокия“, „Княз Симеон Търновски“ и „Княгиня 
Мария Луиза“ – месечната издръжка, отпускана от КОП, е по 1200 лв.; за сиропиталището „Царица Йоанна“ 
в Битоля – 1200; за старопиталището в Скопие – 1000; за старопиталището във Велес – 1000; за старопита-
лището в Битоля – 1000; за старопиталището в Прилеп – 900; за старопиталището във Враня – 900; за старо-
питалището в Струмица – 900; за старопиталището в Куманово – 900. Издръжката, плащана за питомците на 
същите заведения в Русе, Шумен и Пловдив, да речем, е по 680–700 лв. ЦДА, ф. 371 к, оп. 5, а.е. 2029. През 
1943 г. в Струмица е открито сиропиталище за деца, изповядващи католическа християнска религия, клон на 
„Сестрите евхаристийки“, което също получава финансовата помощ на КОП. ЦДА, ф. 371К, оп. 5, а.е. 2029. 

66 Тези трапезарии са организирани от женското благотворително дружество „Утеха“ – град Битоля. Освен тях 
в областта са разкрити още трапезарии в самата Битоля, в Крушево, в селата Бач, Цапари, Смилево, Старови-
на, Брод, Сланско, Вранешница, Самоков, Требовле, Сдуня, Модрище, Локвица, Ропотово, Бяла църква, 
Слепче, Растовица, Сопотница и т.н. ЦДА, ф. 371К, оп. 5, а.е. 2033, л. 59; ф. 365К, оп. 1, а.е. 212, л. 5. 

67 По почин на кмета на Бояново е открита безплатната трапезария за около 40 деца от региона. Неговият 
пример следват не на едно и две места в Македония, като общия брой на училищните трапезарии варира око-
ло 190. Целокупна България, 1941, № 133, с. 4; № 138, с. 4; № 162, с. 5. 

68 ЦДА, ф. 177К, оп. 2, а.е. 1902, л. 25–26; Целокупна България, 1941, № 173, с. 5. 
69 АМВнР, КИСП, оп. 1, а.е. 1043, л. 28. 
70 Ако разбием числата по областиq ще видим, че през 1942 г. в Битолска област 3338 семейства получават 
средно на месец по 667 лв. За Скопска област имаме съответно 2334 семейства и 772 лв. месечна издръжка. 
През 1943 г. в Битолско вече 2733 семейства получават 1055 лв. ИВП на месец, а в Скопско – 11 356 семейс-
тва получават 1122 лв. месечно. АМВнР, КИСП, оп. 1, а.е. 1043, л. 28. 

71 Груповият индекс на цените на местните земеделски произведения в България се покачва за периода 1939–
1943 г. със 126%. Това се дължи най-вече на увеличението от 163% в цените на скотовъдните произведения. 
Цените на зърнените храни показват увеличение от 127% през същия период. Единствено цените на остана-
лите полевъдни и горски произведения (главно тютюн и дървен материал) се покачват по-слабо – в размер до 
100%. Български търговски вестник, 1943, № 3-9 с. 1. 

72 Продоволствие и нормировки, 1942, № 1, с. 719. 
73 Целокупна България, 1941, № 10, с. 1. 
74 Още през лятото на 1941 г. осем чиновници от общината в Скопие са уволнени от работа точно поради 
такива причини. От тях шестима са местни. Целокупна България, 1941, № 7, с. 6. 

75 Стоки с определена от Главното комисарство максимална цена могат да се продават само на места, които са 
допустими от законите, и то само от лица, разполагащи с разрешително за продажбата им. Пряката търговия 
със селскостопански произведения от страна на производителите в градовете може да се практикува само на 
създадените тържища. Изключение се прави за някои видове стоки, за които местният комисар прецени, че 
може да се направи. В селата покупко-продажбата на селскостопанските произведения се осъществява от 
търговци и купувачи, които разполагат с разрешение по закона за уреждане на вътрешната търговия или са 
снабдени със специални разрешителни от съответната търговско-индустриална камара. По този начин в Бъл-
гария е регламентирана търговията със стоките от първа необходимост според закона за осигуряване и регу-
лиране на цените. Български търговски вестник, 1943, № 310 с. 2. 

76 Например 1 кг свинска мас в Македония се продава за около 600 лв., а в стара България – за 300–350 лв. 
Любопитни са цените и на други стоки, търгувани в Македония: 1 кг ориз струва 200 лв.; 1 кг захар – 500; 1 
кг сапун – 400; 1 кг чай – 7000; 1 кг олио – 400; 1 кг кафе – 5000; 1 кг охридска риба – 300; 1 кг брашно – 40; 
1 кг кашкавал – 500, и т.н. ЦДА, ф. 177 к, оп. 2, а.е. 2171, л. 3. МТПТ определя в края на 1941 г. максимални 
цени за свинското месо, при което цялата страна е разделена на три района: в първия влизат София и Плов-
див; във втория – Варна, Русе, Скопие, Габрово, Лом, Дупница, Кюстендил, Горна Джумая, Казанлък, Стара 
Загора, Хасково, Сливен, Гюмюрджина, Кавала, Серес, Драма, Битоля, Прилеп и Охрид; в третия – всички 
останали селища. Самите нормировки са следните: в първи район 1 кг свинско месо на дребно се продава за 
42 лв., във втори – 40 лв. и в трети – 38 лв. Това остава на книга, защото липсата на стока покачва значително 
пазарните цени в цялата страна. Български стопанин, 1941, № 16, с. 224. 

77 Български търговски вестник, 1943, № 3-4, с. 4. 
78 Целокупна България, 1941, № 147, с. 1. 
79 Пак там, 1941, № 103, с. 3; 1941, № 164, с. 4. 
80 Пак там, 1941, № 78, с. 2. 
81 В самото Главно комисарство е проведена реформа. Биват създадени отделни секции, в които са привлечени 
на работа съответни специалисти, мнозинството от тях известни стопански деятели, които трябва да гаранти-
рат очакваното подобрение в снабдяването. Секциите или отделите са: колониал; мляко, млечни произведе-
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ния и мазнини; месо, месни произведения и тлъстини; зърнени храни, брашна и варива; кожени материали; 
обущарски и каучукови изделия; памучен текстил; вълнен текстил; отоплителни материали; строителни ма-
териали; химикали; течни горива. Български търговски вестник, 1943, № 303, с. 2. 

82 Млякото първоначално е подложено на ограничение в пласмента, а по-късно се въвежда режим на разпреде-
лителните карти и за него. Самото разпределение става при намалени дажби, като е разрешено консумиране 
на 400 гр сирене или кашкавал месечно на глава от градското население, а децата до 2 години имат право на 
увеличена дажба, която да не надхвърля 800 гр месечно. Масло може да се купува с общите карти за мазнини 
по 250 гр седмично. Режимът при търгуването с брашно също се ограничава, докато най-накрая е забранена 
продажбата на бели брашна и се ограничава до възможен максимум употребата на брашно за битови нужди. 
Сп. на Българското икономическо дружество, 1941, № 10, с. 612; Занаятчийска дума, № 25, 1942, с. 1; Цело-
купна България, № 147, 1941, с. 1; № 161, 1941, с. 3.  

83 Пак там. 
84 Занаятчийска дума, № 19, 1943, с. 2.  
85 Всяко домакинство във Вардарска Македония, което се отоплява с печки, е длъжно да подаде до 22 май 
декларация пред избран от него доставчик на въглища, за да се определи в коя категория за снабдяване попа-
да то. 

86 В Качанишко, Бабуна планина, в почти всички планински терени има достатъчно дървен материал; необхо-
димо е да се организира неговото изсичане и превоз. През септември 1941 г. на разстояние 22–25 км. от гара 
Милетково, Скопско, има насечени 15 хил кубика първокачествен буков материал, който е блокиран от гер-
мански военни. Целокупна България, № 82, 1941, с. 2; № 96, 1941, с. 4. 

87 Куцуловска, Г. Воспоставување на бугарската окупаторска власт во Прилеп и Прилепско во 1941 г. – Във: 
Прилеп и Прилепско во НОВ 1941. Скопје, 1976, с. 245. 

88 Сп. на Българското икономическо дружество, 1941, № 10, с. 613. 
89 Дневните дажби хляб, определени с 41-о постановление на МС от 10 декември 1941 г. (ДВ, № 278, 13 дек. 

1941) в населените места, където са въведени разпределителните карти, от 15 декември се определят: за въз-
растни 300 гр дневно, за деца до 5 години 150 гр дневно, за работници с тежък физически труд 600 гр дневно, 
за миньори 750 гр дневно, като на децата до 5 годинки се раздава допълнително 1,5 кг грис месечно, а на тези 
до 1 годинка още 50 гр бисквити дневно. Трябва да се има предвид, че всяка година Главното комисарство 
актуализира дажбите. Обществено подпомагане, 1941, № 19, с. 929. 
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Stanislava Slavcheva. TERRITORIAL DEBATE BETWEEN BULGARIA AND ITALY 
IN VARDAR MACEDONIA DURING WORLD WAR II 

The Bulgarian history during the period of World War II has ever excited interests, and this is 
explicably. The politics, diplomats and the military who were operating during this period, are of the most 
expressed in their sphere and they take part in the state development.  

Prominent people for the period are working in the sphere of diplomacy, and thoroughly they bear 
responsibility to conduct heavy and painful negotiations to achieve political, economic and territorial 
aims, which have been persuade from the Bulgarian state, during 1878. 

The success in the negotiations with Italy for establishment of a common border line is a result of a 
good political work and a little chance. 

The Bulgarian delegation in the commission which was made to fix the border line between Italy 
and Bulgaria has success and move the border line on the south of Ochrid, from 5 to 15 square kilometers. 
Water area increases from 3 sq. kilometers to 54 sq. kilometers, i. e. 1/6 of the lake, the biggest fish center 
on the Ochrid lake is included in the Bulgarian zone – v. Peshtani and 4 Bulgarian villages between 
Ochrid and Resen. 

After Mussolini failed from power in 1943, the boundary line moves on the south of Prespa. About 
20 villages are joined to Bulgaria, the entire side of the Ochrid Lake from Ochrid to the cloister 
„St.Naum”, inclusive. 

The boundary line starts from the south side of the lake and follows ex-boundary between Greece 
and Yugoslavia. That’s the end of the territory debate between Bulgaria and Italy, and at least till Bulgaria 
goes out room the war, a big part of Macedonia is under Bulgarian authority. 

 
 
По обясними причини историята на България за периода на участието ѝ във Втора-

та световна война винаги е будела интерес. Действащите тогава политици, дипломати и 
военни са едни от най-изявените в областта си за цялото ѝ държавно развитие. На тях 
основно пада отговорността да участват в тежки и мъчителни преговори за постигане на 
цели (политически, икономически и териториални), преследвани от възстановяването на 
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българската държава през 1878 г. На българската дипломация и на шанса се дължи и 
успехът, постигнат в преговорите с Италия за установяване на общата граница.  

В началото е шанс – в Югославия, която след почти двугодишен неутралитет се 
присъединява към Тристранния пакт, става преврат. Новото ѝ правителство прави рязък 
завой във външната политика и от съюзник се превръща в съперник за силите от Оста. За  
кратко време войските ѝ са разгромени и територията ѝ е поделена между съюзниците 
на Германия. Царибродско, Босилеградско, Пиротско, Вранско и голяма част от Вардар-
ска Македония е дадена за временно администриране на България. Западната част на 
Вардарска Македония с градовете Тетово, Гостивар, Кичево, Дебър и Струга е окупира-
на от Италия.  

 Италианските дипломати реагират мигновено и непосредствено след фактическата 
окупация пълномощният им министър пристига в България Маджистрати посещава 
министъра на външните работи Иван Попов. Съобщава му, че е получил наставления от 
Рим да работи за добрите българо-албански отношения поради бъдещата обща граница. 
На тази среща министър Попов повдига въпроса за италианските намерения към Западна 
Македония и дори директно пита дали нямат планове да я присъединят към Албания. 
Отговорът е неясен – единствено се подчертава необходимостта България да подкрепи 
албанските аспирации за Косово1. Междувременно във Виена текат преговори и на 24 
април 1941 г. е подписана Виенската спогодба между министрите на външните работи 
на Германия и Италия Рибентроп и Чано. Според нея част от Вардарска Македония с 
градовете Тетово, Гостивар, Кичево и Струга остават под италианска окупация2. Грани-
цата минава западно от гр. Качаник и селата Лешок, Жилче, Железна река, Ново село, 
Мамудовец, Горни и Долни Бигор, Доленци, Ставровец, Белица, Велмей, Мешевище, 
Подмолие и Охридското езеро. През езерото няма прекарана разделителна линия, тя 
започва отново южно от Охрид, през Галичица планина и достига гръцко-югославската 
граница, северно от гр. Лерин. Фактически 4\5 от територията на Вардарска Македония е 
българска, а 1\5 е италианска, но в тази 1\5 влизат важните градове Тетово, Гостивар, 
Кичево, Дебър и Струга с техните околии, както и част от района на гр. Преспа и 6 села 
южно от Охрид. Без специален договор с Германия или България италианците са уста-
новили свое владение и над Южна Македония – Костурско, Леринско и Воденско. 

 Притежавайки тези нови територии, италианците започват да настояват за под-
писване на спогодба за определяне на окончателна граница с България, страхувайки се 
основателно, че тя няма да приеме това италианско разширение при едни по-изгодни за 
нея условия. За нейното определяне предлагат назначаването на смесена комисия. Това 
не се подкрепя от българското правителство, което заявява, че определянето на граници 
трябва да стане след края на войната. Основната причина е нежеланието му да се откаже 
доброволно от територии, населени с голям процент българи. Предложението не се отх-
върля, но се прави всичко възможно за протакането му. 

Под предлог, че правата на албанците в териториите, администрирани от България, 
системно се нарушават, италианските власти оказват натиск върху българските за по-
бързо разрешение на спорните въпроси. Пълномощният министър Маджистрати заявява, 
че след като италианците са дали 50 000 убити в Албания и са взели под покровителство 
албанците, Италия не може да не държи сметка за албанския народ3. Следва заплахата, 
че ако България продължава да протака създаването на комисия за разрешаване на спор-
ните гранични моменти, Италия ще приеме за окончателна линията, определена между 
Италия и Германия във Виена. В този дух е изпратената на 1 юли 1941 г. телеграма от 
граф Чано. 

  Инцидентите следват един след друг – на 10 срещу 11 юли министър-
председателят научава, че италиански военен началник, някъде на границата в Скопска 
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област, съобщава на съответния български военен началник, че на 11 юли, сутринта 
трябва да опразни една хромова мина, намираща се на север от Люботрън, на 3 км. в 
българска територия, и по-конкретно – на югоизточния склон на в. Пашалоре, отстоящ 
на 26 км по въздушна линия северно от гр. Тетово и на 15 км по въздушна линия източно 
от гр. Призрен. Мината се нарича „Езирана - Островица“ и въпросът кой да я притежава 
е един от най-спорните в преговорите между двете държави. Оказва се, че има спор и по 
това, къде минава Виенската линия – България и Италия разполагат с различни карти, 
или пък, което е по-вероятното, Италия спекулира с това, че във Виена е нямало предс-
тавител на българската държава. Веднага са направени постъпки към германската лега-
ция по най-бързия начин да се получи карта от Германия4. Пак следва предложение от 
Италия за споразумение по чл. 1. – „назначаване на смесена комисия, която да определи 
границата между България и Албания“, и чл. 2. – „да се определи точно от къде ще ми-
нава линията“, за да бъдат избегнати в бъдеще подобни спорове. Българската позиция 
също не изненадва – българо-албанската граница трябва да се реши след войната.  

Събитията следват логичния си завършек. На 12 юли 1941 г. италианските власти 
присъединяват окупираните от тях области административно към Италия5. За граница, 
до окончателно разрешение, е възприета т.нар. Виенска линия, приспособена към тере-
на, т.е. според италианското ѝ тълкуване. 

Междувременно българската преса съобщава за албански изстъпления в Струга и 
Охрид, които са потвърдени и от охридския околийски управител, „без италианците да 
се намесят с нужната енергия“6. Оплаквания от италианските власти има още през май 
1941 г. Свидетелство е едно писмо от Българския централен акционен комитет до ми-
нистър-председателя проф. Богдан Филов7, в което Централният комитет настоява бъл-
гарското правителство да направи енергични постъпки пред „нашите роднини италиан-
ците“ да преустановят насилията над българите в окупираните от тях места в Македония 
и вършени от албанци под италианско покровителство. Там се казва и че италианците 
отварят сръбски училища и настояват българите  да записват децата си в тях. Молят за 
изпращане на храни от България, като се вземат мерки да не бъдат конфискувани, „както 
е ставало до сега“8. От същото писмо се разбира за пропагандиране от италианските 
власти на идеята за създаване на  „автономна Македония“, като използват като оръдия 
албанци, турци, цинцари и сърби, а и „някои заблудени или корумпирани македонци, 
под формата на македонски националисти“9. 

Спорните моменти се дискутират при посещението на Б. Филов и Иван Попов в 
Рим в края на юли с.г. Там се срещат с Мусолини и граф Чано. Изненадващо се оказва, 
че Дучето е склонен да направи известни компромиси, за разлика от външния си минис-
тър. 

В общи линии италианската теза е следната: положението на албанците в българс-
ката територия е лошо, а Италия е поела ангажимент да защитава правата им. Италия е 
направила компромис, като е предала Охрид на България, съответно и България трябва 
да направи компромис – да признае малцинствени права на албанците, определяне на 
границата в тяхна полза, тъй като били мнозинство в спорните територии, искане на 
право на преминаване, вкл. и на войски, през Охрид, както и право на изключително 
използване на водите на Охридското езеро. Новото искане от Рим е поправка на грани-
цата при Качаник в полза на Албания, за да се даде възможност за съобщения между 
Тетово и Косово. Южна Македония е необходима на Италия за „жизнено пространство“, 
а със северните райони трябва да се задоволят албанските аспирации. Виенската линия 
се счита за справедлива. 

От своя страна българските държавници изтъкват, че историческата справедливост 
изисква територии, населени изключително с българи, да принадлежат на българската 
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държава и продължават да поддържат тезата за решаването на границите след края на 
войната. Виенската линия не отразява действителното етническо и историческо положе-
ние. Богдан Филов много образно изтъква, че тя прорязва живо тяло и на места оставя 
открити рани и затова молбата на българите е тези рани да бъдат закрити там, където са 
най-болезнени, а именно при Тетово и езерата – Охридско и Ресенско. Те повдигат въп-
роса за Тетово, но италианската съпротива в този случай е непреодолима. Това не е из-
ненада за Попов и Филов –  те не се надяват, че Италия ще  даде града. Идеята е да се 
иска повече, за да се получи нещо. В края на посещението българските искания се със-
редоточават в един пункт – територията до старата гръцко-югославско-албанска граница 
на юг, включваща манастира „Св. Наум“, чието значение за българите е огромно. 

На това Мусолини отговаря, че Виенската линия вече е теглена, но могат да се 
направят известни корекции, ако се създаде комисия намясто, която да разгледа спорни-
те моменти10. Въпреки всички тези спорове, в края на посещението двете страни се раз-
бират за скорошно съставяне на българо-италианска смесена комисия, която да направи 
изменения по демаркационната линия. 

Формирането на комисията става чак през втората половина на 1942 г. До този мо-
мент, а и през цялото време на работа на комисията италианските власти се възползват и 
от най-дребния повод да сезират българската държава за нарушаване правата на албан-
ците. Целта е да се повлияе върху бъдещите решения на комисията. Затова, когато в 
България се приема „Наредба за поданството в освободените земи“ през юни 1942 г., 
италианците веднага заявяват, че тя е директно насочена срещу албанското малцинство, 
че нейната цел е албанците да се обезличат, като се превърнат в български поданици или 
пък да се изселят11. Протестира се срещу разпространяването на книги на МНП, в които 
се твърдяло, че териториите, присъединени към Албания, са населени с българи и се 
публикували карти със съответното съдържание. Съобщава се за празненство на ветера-
ни в Охрид, където се държали речи за неосвободените още братя българи и т.н.12 На 
всичките българските власти отговарят, че ще вземат необходимите мерки. 

В същото време албанските насилия в граничните райони следват едно след друго 
– през ноември 1941 г. игуменът на манастира „Св. Наум“ е намерен убит в землището 
на едно село, на 2 или 3 км. от манастира, според италианските власти убийците са неиз-
вестни, но всички следи водят към двама албанци от Охридско13. През юли 1942 г. алба-
нецът Рамис, кмет на с. Партеш, организира убийствата на петима души от с. Джиляни, 
на двама от с. Пожаре, на двама от с. Житиня и един от с. Горни Ливоч. Целта на всич-
ките е грабеж. Жителите християни на с. Пасияни, които имали ниви от двете страни на 
границата, били предупредени от албанците, че всеки, който премине границата и влезе 
в албанска територия да обработва нивата си, ще бъде убит. Особено жестоки са случаи-
те в с. Рибник, където има убити и българи, и албанци, резултат на вендета14. Опитите на 
албански въоръжени банди да преминат демаркационната линия са непрестанни15 – при 
всеки случай има жертви и от двете страни.  

На 20 октомври 1942 г. Смесената българо-италианска комисия заседава за първи 
път  в Тирана.  

Съставът на италианската делегация е следният: ген. Далмацо – командир на 9-а 
италианска армия, окупирала Албания; ген. Тучи – началник-щаб 9 армия; ген. Граси – 
завеждащ гранична служба в армията; ген. Спатоко; граф Солари – представител на 
италианското външно минисстерство, завеждащ отдел балкански държави. 

В българската делегация са включени: ген Васил Бойдев – командващ 5-а армия, 
водач на дивизията; майор Мирски – топограф; капитан от генералния щаб Вълко Янач-
ков – секретар-протоколчик; Мильо Милев – представител на МВнР; поручик инж. Пав-
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лов – офицер за свръзка при Върховното командване на въоръжените сили на Албания, 
присъединил се в Тирана. 

Първото заседание се води от ген. Далмацо, второто – от ген Бойдев.   
На 7 ноември Комисията се събира в Скопие. От 11 до 29 март 1943 г. заседава пак 

в Тирана16. На 30 март е подписано окончателното споразумение с уточнената демарка-
ционна линия, за която се казва, че има изключително военен характер, без да се споме-
нава, че тя няма никакво отношение към бъдещите граници на двете държави, с което и 
двете (България и Италия) правят компромис. Урежда се отстъпването на България на с. 
Пещани – на брега на Охридското езеро, с принадлежащата му територия, определя се 
българската част от същото езеро, т.е. отстъпките, уговорени при посещението на Б. 
Филов в Рим през юли 1941 г., когато България настоява да се даде по-широко простран-
ство на Охрид, за да се осигури неговото стопанско развитие17. С подписването му прик-
лючва и работата на Смесената българо-италианска комисия.  

В общи линии българската делегация се справя успешно. Тя успява да измести ли-
нията южно от Охрид от 5 на 15 км. Водната площ се увеличава от 3 кв. км на 54 кв. км, 
т.е. 1\6 от езерото, включен е в българската зона най-големият риболовен център на Ох-
ридското езеро – с. Пещани, плюс още 4 български села между Охрид и Ресен. 

На 15 юли 1943 г. в 8 ч. сутринта временната демаркационна линия, отстояща на 5 
км южно от Охрид, е премината от български войски и администрация. В 10. 30 ч. вли-
зат в с. Пещани, което се преименува в Генерал Бойдево – в чест на подписалия важното 
споразумение генерал18. Добрата работа на българската дипломация намира и фактичес-
ки облик.  

На 25 юли 1943 г. пада режимът на Мусолини в Италия. Формира се ново прави-
телство начело с маршал Пиетро Бадолио. На 8 септември 1943 г. то подписва акт на 
безусловна капитулация на Италия. Вследствие на това демаркационната линия се из-
мества южно от Преспа. Към България са присъединени още около 20 села, целият бряг 
на Охридското езеро от гр. Охрид до манастира „Св. Наум“ вкл. Демаркационната линия 
започва от южния бряг на езерото и следва бившата гръцко-югославска граница. Така се 
слага окончателно точка на териториалния спор между България и Италия и поне до 
излизането на България от войната под българска власт е една значителна част от Маке-
дония. 
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Plamena Slavova. BTA UNDER GLAVLIT'S CONTROL (1952–1956) 
The problem of the freedom of the press in the ex-socialist countries is most often studied in the 

context of the problem of freedom in general in the countries from the Eastern Block. There has been no 
systematic research on the censorship of Bulgarian journalism during the socialist period. However, some 
publications of R. Angelov explore the general development of the Bulgarian press, and V. Chichovska's 
work deals with Glavlit which was modeled after the Soviet  Censorship Institute with the same name. 

This article focuses on the censorship mechanisms controlling the Bulgarian Telegraph Agency in 
the period between the creation of Glavlit in 1952 and its closure in 1956.  

The article examines all the editorial offices of BTA existing at the time, the ways of selecting their 
members, and the problems they faced doing journalism in the reality of a socialist country while being at 
the same time under the control of the Censorship Institute. 

 
 
Началото на петдесетте години на ХХ век бележи налагането на съветския модел 

на държавно управление в България. Положените законодателни основи, отстраняването 
на партиите конкурентки, както и на конкурентите вътре в самата комунистическа пар-
тия, разчистват пътя за пълна намеса на идеологията във всяка една сфера от държавния 
живот. Преклонението пред Съветския съюз и всичко руско, затварянето на границите за 
българските граждани и контролът върху оповестяваната информация прокарват модела 
на тотална съветизация в страната. Последните години от живота на Сталин (1952–1953) 
са кулминацията в копирането на съветския модел, обявен за единствено правилен. 

Начело на тази твърда просъветска и просталинска линия стои ключовата фигура 
на Вълко Червенков – министър-председател на Народна република България, генерален 
секретар на ЦК на БКП, член на Политбюро и председател на НС на Oтечествения 
фронт. Концентрирайки в ръцете си властта на най-важните държавни постове, Червен-
ков управлява до 18 април 1956 г. (6 години, 2 месеца и 15 дни)1. Неговата личност оказ-
ва огромно влияние както върху икономическото, политическото и културното развитие 
на страната през разглеждания период, така и върху пропагандирането на промените в 
нова социалистическа България. 
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Всеки един от успехите и начинанията на комунистическото правителство е пос-
рещано с истински „възторг“ от пресата, а пропагандирането на „народните достиже-
ния“ става нейно основно задължение. Българската телеграфна агенция (БТА) е тази, 
която носи отговорност за периодичното организиране на пресконференции, посветени 
на големите социалистически строежи. Когато през 1953 г. част от тези пресконферен-
ции се провалят поради липса на средства, на този пропуск се обръща сериозно внима-
ние от ЦК на партията2.  

Упоритото пропагандиране на успехи, възходи, светло бъдеще и настояще довеж-
дат до еднообразие на публикуваните материали и логична липса на интерес към родна-
та преса3. Отговорността за „липсата на свежи материали“ пада върху БТА, която трябва 
да снабдява вестниците и радиото с външна и вътрешна информация4. 

Лично Вълко Червенков прави забележки за шаблоните, скучния стил и откровена-
та неграмотност при списването на статиите. В „Отворено писмо до другаря Пиронков“, 
поместено в 59. брой на „Работническо дело“ от 28 февруари 1953 г., той дава катего-
ричния съвет да се изучава „прилежно български език, за да пишете по-хубаво, по-
интересно, по-вълнуващо и за да ви разбира нашия народ“5. Както се подчертава впос-
ледствие на не едно заседание на секретариата на агенцията: „Всичко това се отнася и до 
сътрудниците на БТА“6. 

Забележките са основателни. В статиите на редакция „Коментатори“ по това време 
могат да се прочетат изрази като „новоизлюпения от империалистическата квачка съ-
юз“7 (визирайки сключването на Балканския пакт), а в статия със заглавие „Анадолските 
маниаци“ се срещат бисери като „зпуснал пусулата“, „олко сече акълът на анкарските 
измикяри“ „уснаха по някой кьорфишек“ „злезе по пешкин“ и др.8 

За да се „помогне“ на журналистите в БТА да овладеят тънкостите на професията, 
и най-вече успешно да сменят арогантния тон в своите статии, агенцията организира 
езикови курсове, които започват с определения за части на речта. Резултатите обаче, не 
са много обнадеждаващи, защото кой когато може бяга от това задължение, а присъст-
вието, оказва се, също не е гаранция за успех . „Макар коментаторите да са минали курса 
по българска граматика – както се изказва Катя Георгиева – от материалите личи, че те 
не са в  много добри отношения с нея. “9 

Все пак „Отворено писмо до другаря Пиронков“ има ефект. Премахват се цинич-
ните изрази, а допълнително разпореждане пояснява, че пропагандата, дори и срещу 
империалистическите съседки трябва да се води със спокоен, аргументиран тон. Този 
факт не прави материалите на БТА по-интересни, нито „по-свежи“, но все пак се спазва 
някакво приличие. 

Печалното ниво на кадрите в телеграфната агенция до голяма степен се дължи на 
чистката сред старите служители и липсата на опит у нахлулите новобранци в БТА. При 
обстоятелства на стандартна конкуренция някои от тях никога не биха прекрачили прага 
на телеграфна агенция. Случващото се обаче напълно отговаря на наложената съветска-
та схема на социалната структура на държавата, в която ролята на интелигенцията съз-
нателно се подценява, а населението на страната се разделя на три категории: работни-
ци, селяни и служещи. И тъй като интелигентът не твори, не изследва, не лекува, не 
обучава, не създава материални и духовни блага, а „служи“10, той трябва компенсира 
своята „неравнопоставеност“ с вярност и преданост към партията. Целта е пълно подчи-
нение на интелектуалната дейност от политиката, а това изисква усъвършенстване на 
идеологическия контрол.  

На 20 декември 1952 г. с постановление на Министерски съвет е създадена центра-
лизирана цензурна институция по подобие на съветския Главлит и носеща същото име – 
Главно управление по въпросите на литературата и издателствата (Главлит). Управлени-
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ето работи под непосредственото ръководство на ЦК на БКП и всички по-важни негови 
политически инструкции и нареждания се утвърждават от ЦК. Реално новото учрежде-
ние има само един ръководител – В. Червенков, тогава председател на МС и генерален 
секретар на ЦК на БКП.  

Главлит се ползва с правата на министерство, а началникът му Елена Гавраилова е 
с ранг на министър. Като основен аргумент за учредяването на институцията е страхът 
от шпиономанията, внесен у нас от СССР. Той бързо става присъщ на целия лидерски 
състав на БКП и се внушава упорито и целенасочено чрез различни средства на цялата 
членска маса. 

Основните задачи на Главлит са насочени, от една страна, към борба срещу все-
възможните прояви на „буржоазната идеология“ като национализъм, шовинизъм, кос-
мополитизъм и т.н., а, от друга, към осуетяване разгласяването на държавна тайна в 
печата, радиото, издателствата чрез изложби, учебници и др. Втората група отговорнос-
ти на Главлит се смята „жизненоважна за социалистическата държава“. С помощта на 
съветски инструктор е изработен списък на темите и данните, представляващи държавна 
тайна не само за България, но и за „братските страни“, с които поддържаме връзка, и на 
първо място за Съветския съюз11. 

Назначените в Главлит сътрудници, наречени политредактори, са избрани от Сек-
ретариата на ЦК на БКП, а кандидатурата на всеки е одобрена лично от В. Червенков. Те 
са предимно млади хора, работили в МВР, във в-к „Работническо дело“, в БТА и в отде-
лите на ЦК на БКП. Елена Гавраилова ги определя като „най-голямото богатство на 
Главлит“ и гаранция за изграждане на „сериозно политическо учреждение“. Сред недос-
татъците им, които тя смята за „не особено съществени“, са липсата на обща култура и 
точни знания, на висше образование, дори и на марксистко-ленинска подготовка. Такива 
кадри обаче са предпочитани с аргумента, че са млади и подлежат на развитие, за разли-
ка от хората със солидно образование, които са дори опасни, защото „имат самочувствие 
да вземат решения“ на своя глава, без да се съветват с ръководството. Младият екип на 
Главлит не проявява такива инициативи, тъй като дори12 неволен пропуск в служебните 
задължения може да доведе до търсене на съдебна отговорност, при което наказателната 
давност за обикновено служебно престъпление е пет години, а за квалифицирано – безс-
рочна. 

Първите стъпки на новото учреждение преминават под строгия контрол на коман-
дирования в България заместник-началник на съветския Главлит Виктор Владимирович 
Катишев. С негово съдействие е оформена структурата на Главлит, в който са включени 
седем отдела. Три от тях – „Контрол на централните софийски вестници, радиоинфор-
мация и фотоинформация“, „Контрол на книги и списания“ и „Контрол на библиотеки, 
музеи изложби“13, нанасят сериозен удар върху пресата. 

Под контрола на политредакторите попадат всички централни ежедневници, ради-
опредавания, цялата продукция на издателство „Народна просвета“ и три от редакциите 
на БТА – „Информация за чужбина“, „Вътрешна информация“ с „Пресфото“ и „Пресбю-
ро“. Поставяйки под контрола си трите най-важни редакции на БТА, Главлит всъщност 
„редактира“ вътрешната информация, публикациите за чужбина, та дори и публикувани-
те фотоматериали. А това означава, че Българската телеграфна агенция е детронирана от 
трона на неписан цензор и вече е част от цензурираните институции. 

Новият статут на БТА е оповестен с постановление № 22 на Министерския съвет 
от 3 ноември 1953 г. Задачите ѝ са сведени до събиране и предаване на официални мате-
риали за радиото и печата, пропагандиране успехите на социалистическото строителство 
в страната и в чужбина, както и отбиване на „клеветите срещу нашата страна и демокра-
тическия лагер“14. 
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В постановлението изрично се посочва, че БТА „не осъществява никакви ръковод-
ни функции спрямо всекидневния печат и радиото“, а само ги „подпомага“15. Последно-
то пояснение е излишно. Вестниците могат да правят своя избор измежду международ-
ните материали на БТА, тъй като чрез редакция „Международна информация“, агенция-
та има „монополно право над всички външни новини за нашата страна“16. Що се отнася 
до вътрешната информация, малко от всекидневниците имат мрежа от свои кореспон-
денти в страната, т.е. ползват се отново от материалите на БТА. Ето защо няма нужда от 
намеса в редакциите на радиото и печата. 

Съществува още един интересен момент. В областта на вътрешната информация 
БТА съгласува своята дейност с Министерския съвет и ЦК на БКП, а по отношение на 
външната и международната информация, както и сведенията за външната политика на 
България – с Министерството на външните работи17. При такъв стриктен синхрон едва 
ли е нужно три от редакциите на агенцията да бъдат контролирани и от Главлит. Но в 
началото на 50-те години фобията от „капиталистическите врагове“, „подпалвачите на 
нова световна война“ и „хитрия промъкващ се враг“ е в пълния си вихър. А наблюдава-
ните от Главлит редакции дават важна информация за състоянието на българската дър-
жава и създават образа на родината ни навън. 

Ограниченията логично слагат своя отпечатък върху работата в Българската ин-
формационна агенция. 

През 1953 г. единадесетте редакции на БТА имат свои собствени задачи за изпъл-
нение, които в много отношения се припокриват и предполагат добър обмен. Такова 
взаимодействие обаче дълго време няма, а липсата му е постоянна болна тема в заседа-
нията на секретариата на БТА.  

Задачата на редакция „Вътрешна информация“ е да събира и предава на печата и 
радиото предназначените за публикуване официални материали, информациите, събрани 
от репортерите и кореспондентите, за успехите и достиженията във всички отрасли на 
социалистическото строителство“18. За целта редакцията издава ежедневен бюлетин. 

Ролята на новосъздаденото към нея „Пресфото“ е да осигурява пропагандни фото-
материали. По всеобщо признание обаче, той е един от най-слабите сектори и неслучай-
но го наричат „сирачето“ или „доведеното дете на редакция „Вътрешна информация“19. 
В работата и се наблюдават немалко абсурди. Очевидно, нямайки особено високо мне-
ние за кореспондентите си в провинцията, които „невинаги успяват да открият“ нужните 
факти, внушаващи „закономерността на нашето социалистическо строителство в поли-
тиката на БКП и народното правителство“20, редакцията въвежда нов метод на работа. 
При отразяването на дадено събитие информацията се написва „по предварително съб-
рани данни“, а след протичането му фактите само се сверяват и допълват, като за целта 
се „прибягва до кръстосана проверка“21. Тази последна процедура очевидно се спестява 
от време на време. Така се обяснят информациите за „блестящо проведени мероприя-
тия“, които в действителност никога не са се състояли. 

За грешките в редакцията като честа причина се изтъква „слабата идейно-
политическа подготовка“ на кореспондентите. За да се справи с този „недостатък“, наред 
с езиковите курсове, ръководството на агенцията организира и кръжоци по „История на 
БКП“, „История на КПСС“, по изучаване биографията на Сталин и т.н 

Най-голямата по щат и по продукция редакция в БТА – редакция „Международна 
информация“, с персонал от 150 души, снабдява целия български печат, радиото, прави-
телството и редица обществени организации с информация за стопанските и културни 
събития в цял свят, а също „осветлява международните процеси и проблеми“. Първи и 
основен източник за редакцията е ТАСС, следван от информационните агенции на 
„братските“ народнодемократични страни. Техните информации се поместват в т.н. 
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Явен бюлетин и се дават за използване почти без корекции22. А и какво може да се кори-
гира в информация на ТАСС, от чийто опит се учи всеки служител на БТА?  

Информациите получавани от капиталистическите агенции, като Франс прес, Рой-
терс, Асошиейтед прес и други се обработват от отдел „Поверителни бюлетини“ и като 
„секретни“ материали попадат в поверителния бюлетин. Негова задача е да информира 
висшите правителствени и партийни институти за „събитията в капиталистическия свят, 
така както са съобщавани и осветлявани от осведомителните агенции и печата в капита-
листическите страни“23. Тези информации не се използват от пресата и дълго време дори 
не достигат до главните редактори на вестниците. През март 1953 г. обаче се обсъжда 
правото на вестниците да получават тази информация с аргумента, че голяма част от нея 
може да бъде използвана и включена спокойно в Явния бюлетин24. 

В „Строго поверителния бюлетин“ се публикуват данните за противобългарската 
пропаганда в чужбина. БТА разполага със списък на всички капиталистически и „вра-
жески“ радиостанции, които излъчват подобни материали, а специален отдел в редакци-
ята се занимава с новини, идващи от информационните агенции на балканските ни съ-
седки – Гърция, Турция и Югославия. По-голяма част от тях също отиват в графата „По-
верителни“, а за кратко започва издаването и на специален бюлетин, озаглавен „Матери-
али за Титовата клика“. 

Техническата база, която не е на голяма висота, невинаги приема качествено еми-
сиите на чуждите агенции. Това не важи за емисиите на ТАСС – едновременно приема-
ни на руски език (на дълги вълни) и на английски (на къси вълни). Този факт е опреде-
лен като „безспорно огромен успех“ на редакцията, благодарение на който „нашият 
печат и нашият народ биват най-правилно, навреме и обстойно осведомявани по всички 
важни международни събития и въпроси“25. 

За разлика от ТАСС, емисиите на Ройтерс и Франс прес се приемат „почти редов-
но“26, докато тези на Асошиейтед прес, Юнайтед прес, западногерманската агенция 
АДП и югославската ТАНЮГ – нередовно. Непълно е приемането и на предаванията на 
телеграфните агенции на „приятелските“ страни като Албания, Полша, Чехословакия, 
Унгария, както и морзовите емисии на агенцията на Германската народна република . 

Въпреки техническите проблеми обаче, БТА е една добре информирана агенция. 
Но тъй като основна част от чуждестранните вести така и не достигат до обикновения 
човек в България, той си ги набавя сам от заглушаваните Би Би Си и Радио „Свободна 
Европа“. Заглушаванията са стар метод, прилаган от българските управляващи и през 
Втората световна война, докато страната ни е част Тристранния пакт. Те обаче нито са 
резултатни, нито особено качествени. Един от работещите в БТА, поставяйки въпроса в 
агенцията за лошото приемане на радио Белград, отбелязва, че той живее в Захарна фаб-
рика, и там Радио Белград се чува много добре, за разлика от сградата на агенцията, 
където заглушаването явно е качествено27. 

Пропагандна е функцията и на редакция „Информация за чужбина“, предаваща 
ежедневно информация за обществено-политическия, стопанския и културния живот в 
България. Друга нейна задача е „разобличаването на противобългарската пропаганда и 
политика на империалистите и тяхната агентура на Балканите“28. Дейността ѝ е много 
близка до тази на редакциите от Дирекция „Българско информационно бюро“ /БИБ/, 
което, от своя страна, изготвя „Информационни материали за чужбина“ – статии за про-
пагандиране на социалистическото строителство. 

Задачата на редакция „Пресбюро“ е ежедневно да обслужва местния печат с вът-
решна и международна информация. Ако се съди по годишния му перспективен план за 
1953 г. обаче, тази информация представлява една безкрайна хроника от чествания на 
годишнини из историята на партията и нейните „заслужили“ партийни функционери29. 
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Редакция „Наблюдатели“ има задължението да прави преценка на международните 
събития, също на „вражеската“ и противобългарска пропаганда, както и да дава предло-
жения за борба против нея. 

Подобна е задачата и на редакция „Коментатори“. Те също „воюват“ срещу „бъл-
гарските клеветници“ и „вражеската“ пропаганда, но чрез подготвяне на статии и комен-
тарни материали за „разобличаване на външната и вътрешна политика на империалисти-
те и по-специално, политиката на техните сателити на Балканите – турските реакционе-
ри, гръцките монархофашисти и титовци“30. Изготвените материали са предназначени за 
подпомагане на българския печат, а препоръчвания стил за работа на коментаторите е 
фейлетонът31.  

За работещите в редакцията се смята, че те трябва да са класа над останалите жур-
налисти, но както признава Елена Гавраилова: „Нашите коментатори, с малки изключе-
ния, сега се учат да бъдат журналисти“32. За да се помогне на служителите в редакцията 
да пишат въздействащи“, „сочни“33 и „страстни“34 статии, им се осигуряват синонимни 
речници. 

По-различна е дейността на редакция „Справочна“. Нейно задължение е да изготвя 
досиета на различни теми, които да осигуряват на журналистите справки за имена, дати 
и политически събития. Към редакцията често се обръщат за справки и от Външно ми-
нистерство. 

След всичко изписано дотук може с положителност да се каже ,че БТА наистина е 
един голям пропаганден институт, но за съжаление – по-малко информационна агенция. 
През 1953 г. персоналът на агенцията е над 500 души, от които само един кореспондент 
в една единствена капиталистическа страна и това е Турция35. Останалите кореспонден-
ти са назначени в източноевропейски държави и за дейността им се изпращат писмени 
инструкции „с оглед на техните задачи“36. Тъй като цялата държава е подчинена на пет-
годишния план, планирането е пропагандирано като единствения правилен път за из-
пълнението на задачите. 

Ето защо за всяка една от редакциите плановостта е „основният стълб, около който 
в бъдеще ще изграждаме нашата дейност като журналисти в БТА“37. Звучи нелепо, но 
новините се планират, а редакциите имат за изпълнение „норми“ за продукция, както 
във всяко едно предприятие или завод в страната. Това така влошава работата в някои 
редакции, че още през 1953 г. коментаторите са освободени от това тежко задължение. 
Плановете са седмични, месечни, дори и годишни, а изпълнението или закъснението им 
е  една от многократно коментираните теми на постоянните събрания в БТА. 

Събранията се правят по редакции, наречени летучки, или под формата на събра-
ние на секретариата на БТА, в които задължително участват всички главни редактори на 
редакциите и главният директор на БТА. През периода 1952–1954 г. главен директор на 
агенцията е Илия Кюльовски. Обикновено той ръководи заседанията на секретариата, на 
които се обсъждат новите препоръки на партията, критикуват се слабостите в работата, 
прави се задължителната критика и самокритика, одобряват се планове, изпращат се 
поздравителни писма до В. Червенков и какво ли още не. Различните видове обсъждания 
нарастват толкова много, че работещите в БТА губят около един осемчасов работен ден 
седмично в събрания. Това налага ограничаването им. 

Допълнителна суматоха в БТА внася новият списък с темите, представляващи 
държавна тайна, спуснат от Главлит през 1953 г. На първо място в него са въпросите от 
икономически и стопански характер. 

Втората голяма група са въпроси, обхващащи функционирането на следствените и 
съдебните органи, дейността на репресивните институции, тяхното местонахождение и 
брой. Строго се забранява оповестяването на информация за производствени аварии, 
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катастрофи, пожари, а също така и за жертвите и опустошенията от природни 
бедств 38ия . 

Третата група проблеми в списъка за държавна тайна е свързана с дейността на 
секретните институции – Министерство на вътрешните работи, Министерство на народ-
ната отбрана, Държавна сигурност и Главлит. 

Според Ел. Гавраилова не трябва да се робува на догми и схеми, тъй като за цензу-
рата „калъпи нямало“, и сътрудниците на Главлит трябва да растат заедно с работата си, 
да обогатяват и разширяват създадения списък, затягайки цензурните изисквания. Тези 
препоръки предизвикват абсурдни ситуации в БТА. Показателен колко объркани и не 
наясно са журналистите е случаят с откриването на нов автомобилен завод с името на В. 
Червенков: „Ние бяхме там група журналисти от вестниците и от БТА и се чудехме да 
пишем ли за този голям автомобилен завод“ – споделя един служител на БТА на поред-
ното заседание на секретариата. „Обърнахме се към другаря Червенков. Той каза: „Каква 
държавна тайна, ето виждате прекрасен, голям завод. Ще пишете, естествено, за тази 
голяма придобивка на нашето родно стопанство“39. И те пишат, но без да споменават 
капацитета на завода. 

Цялата цензурна система у нас през 50-те години използва съветски критерии и 
подчинява своята дейност на инструкции от СССР. Главлит също е институция, директ-
но утвърждаваща процеса на съветизация в България. Тя нанася сериозни щети върху 
българската култура в този период, ощетява книжното богатство на много библиотеки и 
спомага за разпространението на психозата от невидимия враг и видимите наказания. 

Следвайки схемата на прочистване на вредна литература, в „Справочна редакция“ 
на БТА и в библиотеката към нея се провежда „чистка“, от която пострадват най-вече 
томове с чуждестранна литература на чужди езици. Книгите или са унищожени или не 
се разрешава ползването им. Сред тях са екземпляри от „Моята борба“ на Хитлер, книги 
на Чърчил и други „фашистки“ или „капиталистически“ автори. Премахването на чуж-
дестранни заглавия от библиотеката ощетява преводачите на агенцията, които нямат с 
какво да упражняват чуждите си езици. При това положение фрапантните преводи, на 
които се радват някои от редакциите в БТА, са напълно закономерни. 

Закономерни са и грешките на коментаторите, които няма как да запълнят липсата 
на информация по някой политически проблем, просто защото нямат достъп до опреде-
лена литература. Наложени са ограничения в използването на материали за Турция, 
Югославия, Гърция и е забранено изнасянето на книги с такава тематика извън библио-
теката40“. „Капиталистическа“ литература не се внася, а с намесата на Главлит само за 
около осем-девет месеца през 1954 г. напълно прекъсва книгообмеът на българските 
граждани със западните държави41. Така страната ни напълно се затваря за техническите 
новости в света и още по-здраво се сраства с дирижираните от СССР  икономики на 
държавите от Източния блок. Тази изолация води до изключително тежки последици за 
развитието на нейното стопанство, а пълното прекъсване на притока на медицински 
списания има като резултат значителното изоставане на медицинската наука в Бълга-
рия42. 

Такава е атмосферата в България в началото на 50-те години. Обременена от огра-
ниченията на редица институции, прилагащи строгите съветски модели във всяка една 
сфера на живота в страната ни, българската интелигенция, българската журналистика и 
Българската телеграфна агенция нямат голям избор за развитие. Репортерите и корес-
пондентите на БТА са задължени да следят статиите на в-к „Правда“, да изучават „точно 
на изуст“43 речите на „другаря“ Червенков, директивите, решенията и постановленията 
на партията и на Политбюро. „Стъпка да не правят“ без овладяването на техните поста-
новки. В събранията на секретариата се отправят благодарности към партията за нейните 
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напътствия в работата на агенцията, а лично главният директор на БТА Илия Кюльовски 
заявява: „[…] Трябва съвършено ясно да се разбере от всички нас, че без марксизма-
ленинизма не можеш да бъдеш пълноценен редактор, обичан и уважаван редактор в 
нашата социалистическа родина […]“44. 

Сред тези постановки българската журналистика няма как да се пребори за свое 
самостоятелно място под слънцето. Промяната трябва да дойде от горе и тя идва. На 5 
март 1953 г. умира Сталин – главният „кукловод“. Както споделя Вълко Червенков пред 
И. Кюльовски: „Вече нищо няма да бъде както беше до сега. […] Целият свят ще се про-
мени“45. 

Прогнозата се оказва вярна. Още същата година е прочетен докладът на Г. Мален-
ков, оповестяващ промените в икономическата политика в СССР. За пропагандирането 
на този доклад БТА прави цяла кампания. Червенков се отказва поста генерален секре-
тар на ЦК на БКП, но си запазва позициите на лидер на комунистическата партия. В 
периода 1953–1956 г. се наблюдава първото разхлабване на напрежението в страните – 
сателити. Променената политическа обстановка се отразява и на работата в Българската 
телеграфна агенция. 

През май 1953 г. се провежда съвещание в редакция „Международна информация“ 
с външнополитическите редактори на столичните вестници, на което заседание вече се 
чуват много по-разумни реплики. Препоръчва се по-спокоен тон на заглавията в повери-
телния бюлетин, тъй като „заглавието често пъти е далеч от съдържанието“46, а редакто-
рите открито изказват предпочитание към „няколко главни вестника, които се ползват с 
международен  авторитет, като „Таймс“, „Манчестър гардиън“, „Икономист“, от които 
вестници се дават сравнително малко материали“47. 

За първи път се обсъждат проблемите във взаимоотношенията между безпартий-
ните и партийните кадри в агенцията. През 1954 г. служителите на БТА са негласно раз-
делени по партийна линия, като основната ръководна маса от директори, главни редак-
тори, и заместник главни редактори, с малки изключения, са комунисти. По общи приз-
нания, сред партийните кадри има хора с „надценени качества“48. Оказва се, че в БТА се 
е оформила истинска интрига от шушукащи и недоволни безпартийни и напористи чле-
нове на партията, обвиняващи се взаимно в клюкарство и интригантство. Това налага, 
една от основните задачи на партийната организация да бъде „заякчаване на връзките 
между партийните и безпартийните“. В това си начинание ръководителите сами призна-
ват, че нямат „особени успехи“49. 

През 1954 г. не само е поставен проблемът, но е и заявено, че партийният билет ве-
че не е достатъчен за определяне служебното място в една редакция и че „сега вече пре-
даността към партийното членство се мери по квалификацията“50. Открито е изразено 
недоволство, че материалите на БИБ минават през З–4 проверки на хора, които са „по-
малко журналисти“ от пишещите статиите. И се дава предложение за пресконференция с 
Министерството на външните работи, с която „да се разберем с другарите, до къде те 
могат да дават указания за нашата работа като журналисти […]“51. 

Колегиумът на БИБ прави официално предложение до главния директор на аген-
цията за разформироването на контролната редакция, забавяща темпото на работа52. 
Налице е значително разхлабване на хватката. 

Интересен е фактът, че основните промени се осъществяват по време, когато на 
поста главен директор на БТА е назначена бившата началничка на Главлит Елена Гавра-
илова. През 1955 г. тя прави неласкава оценка на поверената ѝ агенция. Според главната 
директорка на БТА ръководният състав е комплектован от случайни хора, без нужната 
квалификация за редактори, преводачи и репортери, „съвсем некадърни за политическа 
редакторска работа“53. Гавраилова визира като големи недостатъци на служещите про-
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пускането на цели емисии от чужди агенции, самодоволството, откровения кариеризъм и 
незадоволителната дейност на партийната органиция. „Работят тук в БТА и значителен 
брой политически съвсем неподходящи лица, със съмнителни странствания в чужбина 
преди 9 септември 1944 г., автори на гадни писания срещу Съветския съюз и срещу ко-
мунистическото движение у нас, бивши служители на Национална пропаганда, Дирек-
ция на полицията, синове и дъщери на най-реакционната върхушка  в българската бур-
жоазия, родственици на изменници на родината и други“54. 

След като изброява всичките смъртни грехове на БТА и на нейния персонал, Гав-
раилова произнася тежката присъда, че „тук няма да се мине без едно по-значително 
прочистване на апарата“55. И наистина до края на годината съкращенията не спират, 
като продължение на започналото намаляване на персонала на агенцията още в края на 
195

На 2–3 април 1956 г. се провежда пленум на ЦК на БКП, на който са разкритику-
вани култът към личността и редица грешки в управлението на страната. За главен ви-
новник е обявен В. Червенков, който е освободен от поста ръководител на Политбюро и 
е понижен от министър-председател в заместник-председател на МС. С този акт започва 
пътят към окончателното му отстраняване от властта. 

Само три месеца по-късно – на 21 юли 1956 г., „поради намаляване броя на въпро-
сите, представляващи държавна тайна“56 е преустановена дейността на Главлит. Част от 
имуществото му е прехвърлено към БТА заедно с 5 щатни бройки за задаване справки на 
вестниците и списанията57. Досегашната цензурна функция на Главлит се възлага на 
ръководителите на ведомствата, радиото, издателствата, вестниците и списанията58. 

Така през втората половина на 1956 г. приключва своята дейност българският 
Главлит. Светът е вече малко по-различен. Възстановени са отношенията между СССР и 
Югославия, респективно между България и Югославия (1955). От министър-
председателския пост е отстранена култовата фигура на Вълко Червенков, а в България 
новите управляващи лица променят малко своите методи на управление. Заедно с култа 
към личността значително се редуцира и култът в Българската телеграфна агенция към 
ТАСС – дотолкова, че в БТА коментират доста нетърпеливо закъсненията в предаваните 
информации на съветската агенция.  

Новината, че съветските колеги смятат да използват някои от маниерите на работа 
на западните агенции, се възприема положително от журналистите в България. Решения-
та на ТАСС  означават зелена улица и за нововъведения в БТА. Западните агенции зае-
мат своето място в емисиите на Българската телеграфна агенция и престават да бъдат 
част само и единствено от Поверителния бюлетин. И макар принципите на цензурните 
механизми да се запазват, заедно с антагонизма между БТА и малко по-независимите 
вестници, дадена е глътка въздух, доколкото той може да бъде вдишан в построените 
здрави рамки на социалистическа България. 

Събитията през есента на 1956 г. в Полша и Унгария слагат край на „размразяване-
то“ в страната ни. Изплашено от отражението им в България, българското политическо 
ръководство преустановява „дискусиите и възстановява строгия ред“. Нищо от ставащо-
то по това време в централните източноевропейски държави не е оповестено в Явния 
бюлетин на БТА. По-късно мълчанието се отчита като грешка59 от ръководството на 
агенцията, но това не означава, че процесът на затягане на ограниченията е прекратен. 
Възраждат се репресиите, Народната милиция отново получава право да изселва и въд-
ворява „политически опасни лица“, а на 22 декември е възстановен закритият през 1953 
г. лагер в Белене60. Предстоят още цели 33 години социализъм в България и още толкова 
променлива свобода и забрани в БТА. 
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Petrana Kamenova. MILITARY REGIME IN GREECE AND ITS POLICY OF 
EDUCATION 1967–1974 

Upon seizing power the military regime in Greece declared its intention for “full reorganization” of 
Greek education and “reforming” of Greek citizens for revival of the “Greek-Christian civilization”. 
Special commissions reviewed curricula and teaching aids, prepared new textbooks and cancelled the 
changes in education implemented by the government of G. Papandreou. In the period of dictatorship a 
number of bodies for work with students operated in the country and their task was to implement the 
government’s policy in this field. Intensified propaganda of the ideas of the “revolution of 21 April” was 
carried out through these governmental bodies, the educational books and political posters. 

Based on a series of newly-adopted legislative instrument, a purge was carried out among teachers 
and lecturers both in elementary and secondary schools and in higher educational establishments. Many 
political opponents of the regime were suspended from work under various pretexts, school and university 
boards were replaced and any form of independence and sovereignty of the separate institutes was 
eliminated. Political purges among academic circles had particularly serious consequences. Only by the 
end of 1969, due to dismissals, retirement and voluntary resignations, the higher schools would lose 30 
percent of their teaching staff. The percentage was as higher in the elementary and secondary schools. 
This influenced negatively the level of education and the development of science in Greece and deprived 
educational establishments of their own professional cadres. The policy of establishing the Katarevus in 
the field of education deprived a considerable part of the Greek population of the opportunity to continue 
its education in a university. The number of people emigrating from the country increased. 

Regardless of the efforts of the regime to place the universities under its control, a large part of the 
students and university professors participated actively in the resistance organizations, Democratic 
Protection, Rigas Fereos, Patriotic Front, the Pan-Greek Liberation Movement, etc. The bloody 
suppression of the Athens Polytechnic students’ rebellion against the dictatorship in November 1973 
created an unbridgeable gap between the military regime and the students.  The youth’s example found 
huge response both in the country and abroad and boosted the fight against the regime. In the summer of 
1974 dictatorship was eliminated in the country and democracy and political freedoms were restored. 

 
 

 145 



Политическата криза в Гърция от началото на 60- те години достига връхната си 
точка с извършването на военен преврат на 21 април 1967 г. от представители на средна-
та офицерска прослойка в армията под ръководството на „триумвирата“ Пападопулос - 
Макарезос - Патакос. Въз основа на чл. 91 от Конституцията от 1952 г. властта премина-
ва в ръцете на армията. Суспендирани са 11 члена от конституцията и е обявено извън-
редно положение в страната. Главният прокурор на Ареопага Константинос Колиас ог-
лавява новообразувания кабинет, в който основните постове се заемат членове на воен-
ната хунта. В страната е установена военна диктатура, която продължава седем години. 
Официално събитията от 21 април идеолозите на режима обявяват за „революция“ и 
заявяват, че армията спасила страната от политическата, икономическа и духовна криза, 
в която се намирала.  

След неуспешен опит за отстраняване на военната хунта от власт, в края на 1967 г., 
кралското семейство, заедно с премиера К. Колиас, напускат страната. Военният режим 
определя генерал Георгиос Зоитакис за регент и  образува ново правителство, начело с 
утвърдилия се вече като лидер на диктатурата Георгиос Пападопулос. През 1973 г. след 
неуспешен бунт във военния флот на страната, монархията е премахната, а Гърция- обя-
вена за президентска република. През октомври 1973 г. хунтата пристъпва към форми-
ране на цивилно правителство под председателството на Спирос Маркезинис, което е 
свалено от власт с преврат на 25 ноември 1973 г. от „твърдото“ крило на режима начело 
с генерал Димитриос Йоанидис. През юли 1974 г. атинските власти организират преврат 
срещу кипърския президент Макариос, който е последван от турска окупация на острова 
и реална опасност от военен сблъсък между двете страни. Хунтата се оттегля от властта, 
която е поета от гръцките политици.  

След априлския преврат от 1967 г. в страната са възстановени всички извънредни 
закони от времето на Гражданската война и са въведени нови, забранени са политичес-
ките партии, разпуснати са професионалните организации, извършват се масови арести 
на политически противници и се установява строга цензура. Още в първите дни дикта-
торският режим предприема чистка на своите политически противници в армията, поли-
цията, органите за сигурност, държавните учреждения, местните власти, образованието.  

В гръцката историческа наука съществуват редица изследвания посветени на този 
период от гръцката история. За настоящата разработка интерес представляват трудът на 
С. Григориядис, както и националната история на Гърция, където режимът от 1967 - 
1974 г. се окачествява като военна диктатура 1. Във връзка с просветната политика на 
военния режим интерес представялват изследванията на Костас Кримбас и Йоргос Мит-
рофанис и др.2,  труда на Йоргос Янарис за студентското движение в гръцката следвоен-
на история и др.3. Сведения за политиката на военния режим в областта на висшето 
образование получаваме от статията на Костас Кримбас4, а анализ на  учебното съдър-
жание по време на диктаторския режим прави Деспинида Каракатцани.5 Сведения за 
състава на отделните правителства и просветните министри по време на диктатурата 
съдържа книгата на на Константинос Дингаве6.  Все още при оценката на този период от 
гръцката история се подхожда от политическа гледна точка, като акцент се поставя вър-
ху репрсевините действия на режима и съпротивителната борба. Тук известна роля играе 
и фактът, че не е влязъл напълно в научно обръщение наличният архивен документален 
материал от управлението на гръцките полковници.  

В западната историография акцент при проучването на този етап от гръцката исто-
рия се поставя върху държавния преврат от 21 април 1967 г. и характера на установения 
режим след него, който западните автори в мнозинството си определят като военна дик-
татура. Интерес във връзка с настоящата разработка представляват трудът на Крис Уд-
хауз за управлението на гръцките полковници,  както и анонимна разработка върху тра-
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диционализма в гръцкото образование, публикувана в сборник от статии за режима на 
хунтата под редакцията на Ричард Клог и Гиоргиос Янопулос7.  

В съветската  историческа наука от 70 – 80-те години на ХХ век в преобладаващата 
си част авторите определят режима в Гърция като  военно-фашистка диктатура. Инфор-
мация за просветната политика на атинския режим съдържат статиите на К. Данилов и 
на Е. Круговая8, но като цяло, оценката за този период остава във вече утвърдените рам-
ки и липсва конкретно изследване в съвременната руска историография, посветено на 
тази тема.  

В българсктата историческа наука този период от гръцката история е обект на изс-
ледване в трудовете на Пантелей Щерев, Апостолос Христакудис и Надя Данова9. В тези 
изследвания акцент се поставя върху политическото развитие на Гърция, подготовката и 
извършването на държавния преврат на 21 април, репресивният характер на режима и 
ролята на военните в политическия живот на страната.  

Като цяло, в българската историческа наука не е разглеждана просветната полити-
ка на гръцката хунта. Това породи интереса на автора към тази тема. Настоящата статия 
си поставя за цел да хвърли известна светлина върху действията и промените, които се 
извършват в областта на гръцкото образование по време на диктаторския режим в Гър-
ция. За целта наред с известните ни публикации, имащи отношение към темата, се въ-
веждат в научно обръщение документи, съхранявани в Дипломатическия архива на Ми-
нистерство на външните работи на Република България10. За по-пълно осветляване на 
темата е необходимо да се работи в гръцки архиви, но тяхната недостъпност, прави не-
възможно използването им.  

Идвайки на власт чрез преврат, новото правителство на Гърция не разполага с под-
крепа от нито една политическа партия. За да осигури и укрепи властта си, то предприе-
ма редица действия за спечелване на симпатизанти и създаване на свои кадри в гръцкото 
общество. Младите хора в Гърция се превръщат главен обект на обявената програма за 
„превъзпитание“ на гръцкия народ. В множество изказвания на правителствени лица от 
този период се подчертава, че „революцията от 21 април“ е извършена в името на тях и 
те са тези, които трябва да поемат щафетата от средното поколение за възраждане на 
„гръко-християнската цивилизация“.   

Гръцката младеж е подложена на силна пропаганда от военния режим. Тя се орга-
низира и контролира от министерството при председателството, което се ръководи лич-
но от Г. Пападопулос. В училищата се води задължителна пропаганда на идеите на „ре-
волюцията от 21 април“. Държавното радио и телевизия, както и радиостанцията на 
въоръжените сили в Солун излъчват редовни студентски предавания11. Учениците и 
студентите са задължавани да посещават и участват в ежегодните чествания на „рево-
люцията от 21 април“ и др. 

Диктаторският режим „възкресява“ съществувалия преди преврата  Национален 
студентски съюз (ЕФЕЕ) и го превръща в свое оръдие във ВУЗ. През 1968 г. председател 
на диктаторския ЕФЕЕ става един от организаторите на априлския преврат и главен 
секретар в министерството на спорта, Константинос Асланидис12. В орган за пропаганда 
е превърнато и основаното Национално движение на младите учени (ЕННЕ), както и 
организацията „Алкимос“, в чието ръководството участва лидерът на фашистката партия 
„4-ти август“ Костас Плеврис13. 

По време на диктатурата министерството на образованието се оглавява последова-
телно от Константинос Каламбокяс, Теофилактос Папаконстантинос, Г. Пападопулос, 
Никитас Сиорис, Герасимос Франгатос, Ник. Гондас, П. Сифнеос, Спиридон Влакос и 
Панайотис Христос14. Голямото значение, което отдава военния режим на работата си 
сред младите хора се потвърждава от фактът, че във всички етапи, през които преминава 
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режимът, просветното ведомство се намира под контрола на военната хунта посредством 
нейни изявени членове, които заемат различни ръководни постове – министър, замест-
ник министър, главен секретар и др.  

За работа с младите хора се създават редица правителствени служби, сред които 
най-голяма роля играе Дирекцията на младежта в министерството на образованието, 
Студентският отдел в службата по сигурността и др. Съставят се различни комисии по 
проблемите на образованието в страната. В началото на 1968 г. се формира 18-членна 
комисия под председателството на ректора на Атинския университет със задача да ана-
лизира състоянието на висшето образование и да предложи нова организация в тази 
област. С промяната на пенсионната възраст за университетските преподаватели голяма 
част от нейните членове са пенсионирани и тя се саморазпуска без дейността и да има  
конкретен резултат15.    

Правителството обявява 1969 г. за „година на образованието“. Под ръководството 
на Г. Пападопулос се създава специална Комисия по идеологическите проблеми на мла-
дежта16 и във всички ВУЗ се въвежда длъжността „правителствен комисар“, която се 
заема от висши запасни офицери.  

В края на 1970 г. е учреден Национален съвет за образованието под председателст-
вото на атинският архиепископ Йеронимос и с участието на  председателя на Конститу-
ционния съд, началника на въоръжените сили генерал Одисеас Ангелис, председателя на 
Атинската академия, ректорът на Политехниката и старшите главни инспектори на 
средното и на основното образование17. Този съвет има декоративни функции и не оказ-
ва реално влияние върху правителствената политика в тази област. След правителствена 
реконструкция през 1971 г. е учредено министерство на културата и науката, което пое-
ма ръководството над част от културните и научни институти и учреждения. Две специ-
ални комисии се създават през 1971 г. – Комисия за образованието (създадена на 14 юни 
1971 г. под председателството на проф. Хр. Франгиста) и Комисия за висшето образова-
ние (създадена на 15 ноември 1971 г. под председателството на министър Г. Франгатос). 
Същата година се основават Служба и Национален съвет за научни изследвания и разви-
тие (УЕЕА и ЕСЕЕА)18. 

Правителството на К. Колиас предприема бързи мерки за подмяна на кадрите в об-
ластта на образованието. От училищата са освободени под различен предлог голяма част 
от просветните дейци, подкрепили политиката на Георгиос Папандреу за изменение в 
езика и структурата на образованието. До есента на 1967 г. броят на уволнените прос-
ветни работници достига 1 000. През октомври същата година последва ново уволнение 
на 100 преподаватели от гръцките начални училища19. През учебната 1967/1968 г. про-
дължава чистката в областта на просветата, като ръководствата на учителските съюзи са 
подменени, а кадрите в системата на образованието сплашени.   

За да придаде известна „законност“ на своите действия, военният режим издава 
поредица от законодателни актове. В областта на образованието се публикуват няколко 
основни закона. Със закон № 129 от 26 септември 1967 г. се определя съдържанието на 
обучението, конкретизира се начина на ръководство и изискваната квалификация на 
преподавателския персонал, повърждава се принципът на безплатното обучение в дър-
жавните училища, задължителният срок на обучение се намалява от 9 на 6 години, и се 
утвърждава господството на катаревуса в цялата система на образованието20. Със специ-
ално разпореждане на министъра на образованието се въвеждат в училищата учебниците 
от 1963 г. и се  назначават 105 инспектори и 9 главни инспектори в началното образова-
ние и 53 в средното, които да провеждат правителствената политика в тези институции.   

Промени в областта на образованието предвижда и обявеният в края на декември 
1967 г. Петгодишен план за развитие на страната (1968–1972). В него специално ударе-
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ние се поставя върху развитието на средното образование. Предвижда се модернизация 
на съществуващите училища и основаване на нови в областните и в някои по-големи 
градове в страната; реорганизация на техническото и професионално образование21; 
увеличаване на финансовата подкрепа  и др. 

По решение на правителството специални комисии извършват ревизия на  съдър-
жанието на учебните програми и пособия в училищата и ВУЗ, включително и тези по 
медицина. До края на 1970 г. за нуждите на началното и средно образование се отпечат-
ват повече от 60 учебника, от които 20 напълно нови. Предприети са и някои популистки 
мерки в тази област, като безплатно раздаване на  учебници в началния и средния курс 
на общото, техническото и професионалното образование, а по-късно и в университети-
те и др. Най-съществена промяна се извършва в съдържанието на учебната литература в 
основните и средните училища с цел налагане на термина „революция“ по отношение на 
преврата от 21 април. 

От издадената учебна литература през годините на диктатура, особен  интерес 
представляват няколко учебника, чиито автори са сред теоретиците и апологетите на 
режима. През 1969 г. се публикува учебникът на Андонис Циривас – „Образование на 
гражданина“, който се използва в основните училища през 1969–1970 г., когато се отме-
ня като открита пропаганда в полза на режима. През 1970 г. с помоща на просветното 
министерство се издава книгата на Т. Папаконстантинос „Политическо възпитание“, 
която представлява политически и идеологически учебник на диктаторския режим. Не-
говият автор е известен журналист, бивш просветен министър на хунтата. Т. Папаконс-
тантинос посвещава своята творба на младите хора в Гърция. Той опитва да свързване на 
„революцията“ от 21 април с тази от 1821 г. В книгата  се подчертава заслугата на гръц-
ката армия в критичните за страната моменти за противопоставяне на комунизма и др. 
Специално съкратено издание на тази книга е подготвено за нуждите на училищата и 
университетите и е въведено като специален предмет в периода 1970–1974 г. 

Новият режим премахва въведеният през 1964 г. предмет  „Елементи на републи-
канския режим“ и на негово място въвежда дисциплината „Същност и цели на револю-
цията от 21 април“,  „Образование на гражданина“ и „социално образование“ в гимнази-
ите 22. Специално внимание е обърнато върху  „престъпленията“ на гръцката съпротива  
и ролята на армията като „спасител на нацията“ по време на Гражданската война и др. 
При изучаването на националните празници се отделя значително място на тези по слу-
чай края на Гражданската война, на „революцията от 1967 г.“ и др.23   

В училищното образование се поставя акцент върху историята и религията като 
фактори на национализма. Наблягасе върху славното минало, за да не се разсъждава и да 
не се осъжда настоящето. Култът към нацията и родината граничи с национализъм и 
шовинизъм, а диктаторският режим се  идентифицира с гръцката нация, за която са из-
ползвани редица суперлативи като „чудо на човешката история“ и др.24  

По време на хунтата християнските добродетели се противопоставят на идейте на 
комунизма. Учебната литература представлява чиста пропаганда на режима и цели изг-
раждане на модел на гражданина въз основа на идеалите на военния режим, т. е. възпи-
тание на младите хора в ред, диспиплина, подчинение и покорство пред властта.  

В навечерието на 21 април 1967 г. Гърция разполага със сравнително добре развита 
мрежа от висши учебни заведения. В страната съществуват три университета – в Атина, 
в Солун и в Патра, Атинската политехника и шест висши училища. През 1964 г. Солунс-
кият университет открива свой филиал в Янина. В тясна връзка с висшите училища са и 
Атинската академия, Институтът за ядрени изследвания „Демокрит“, Кралският изсле-
дователски институт, Институтът за балкански проучвания и др.  
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Академичните среди се отнасят резервирано към установения режим в страната. 
Правителствата на хунтата ограничават суверенитета на ВУЗ и преследват политически-
те си опоненти в тях. Така например, със специален законодателен акт от 9 юни 1967 г. 
се предприемат чистки във ВУЗ25. За кратък период са отстранени десетки професори и 
преподаватели като „агенти на комунизма“ или поради дейност, „несъвместима със слу-
жебното им положение“, „липса на необходими качества за университетски преподава-
тел“ и др.  

Първите уволнения поради „незадоволително поведение“ са използвани през ав-
густ 1967 г. През октомври 11 преподаватели от ВУЗ-те в Атина и Пирея, сред  които 
известните  професори Дестопулос, Рокос, Тенекидис, Ангелопулос, Влахос и др. губят 
своята работа26. След кралския контрапреврат в края на 1967 г., през декември, по реше-
ние на т. нар. комисията „Каламбокия“, са предприети  уволнения в Политехника27. През 
януари 1968 г. последва нова вълна от уволнения, която засяга най-силно Солунския 
университет. От уволнените 56 професори и доценти, между които К. Деспотопулос, Г. 
Влахос Г. Вудурис и др., 23 са преподаватели в университета „Аристотел“28, чиито брой 
нараства значително по време на диктатурата. 

Със серия законодателни мерки правителството се намесва и в определянето на 
ректорското ръководство29. В края на 1967 г. се публикуват промени в правилника за 
избори на преподаватели във ВУЗ. Всеки преподавател се задължава в рамките на 18 
месеца след издаването на наредбата или след назначаването си да издаде нов учебник, 
ръководство или справочник  за преподаваните от него дисциплини. Изборността на 
ректорите се премахва.    Те започват да се назначават от министъра на образованието. 
През 1968 г. се приема специален закон относно помощния преподавателски персонал 
във ВУЗ30. 

Тъй като уволненията в университетите предизвикват силно недоволство сред ака-
демичните среди, военният режим пристъпва към други средства за отстраняване на 
своите опоненти. През август 1968 г. се намалява възрастовата граница за пенсиониране 
на преподавателския персонал от 70 на 65 години. В резултат на тази промяна  още 71 
университетски професори са принудени да се оттеглят от активна дейност. Освен тях, 
университетите се лишават и от  навършилите 70-годишна възраст учени. До края на 
1969 г. по различни причини 167 професора, които представляват около 30 % от общия 
брой на преподаватели, се оттеглят от действителна служба31. 

Докато в държавната администрация извършените чистки и промени стават по-
безболезнено, то във ВУЗ, в културните и научни институти правителството се натъква 
на редица трудности, произлизащи от характера на самите кадри. В резултат на уволне-
ния, пенсионирания и оставки, в гръцките университети остават много вакантни препо-
давателски места. Правителството се опитва да разреши този проблем чрез бързо изди-
гане на млади специалисти, назначения на симпатизанти на диктатурата и чрез привли-
чане на гръцки учени, работещи в чужбина, което засилва двубоя между възпитаниците 
на англоговорящите страни и централноевропейските страни в университетите. 

 В мнозинството си адкадемичните среди остават в опозиция на диктатурата и взе-
мат участие в редица съпротивителни организации против диктаторския режим. Техните 
настроения най-добре изразява проф. Йоанис Песмазоглос. В изложение до универси-
тетските власти той протестира срещу намесата на властта в университетите, масовите 
уволнения на редица професори и определя съществуващото положение като посегател-
ство върху независимостта и достойнството на университетските институти и компро-
мериращо развитието на науката и културата в Гърция 

Не бива да се пренебрегва фактът, че част от гъцките учени сътрудничат на режима 
и заемат висши постове в управлениетона страната. По-известни от тях са: О. Якяс, Н. 
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Ефесиос, Е. Фтенакис, К. Панайотакис, Й. Кулис, К. Пападимитриос, К. Михалопулос, Г. 
Пезопулос, проф. Д. Цаконас, установилият се в САЩ Герасимос Франгатос (назначен в 
ДЕИ, по-късно преподавател в Политехниката, а след това и министър на образование-
то),  детето-чудо физикът Г. Христодулос, харвардският преподавател Фотис Кафатос и 
др.32. 

Закон № 129 от 1967 г. премахва адакемичната диплома, като основен документ за 
прием в университетите става полицейското удостоверение за „благонадежност“. В го-
дините на диктатурата специални привилегии при приема в университетите ползват 
децата на служителите в полицията, армията и жандармерията. 

 При провеждането на своята политика в областта на образованието, често хунтата 
прибягва до редица популистки средства, като например през 1967/1968 г. разноските по 
издаването и заплащането на университетските учебници се поема изцяло от държавата, 
която ги изкупува на нормирани цени  и ги раздава безплатно на студентите. Като се има 
предвид високата цена на книгите в Гърция и фактът, че със сумата, която един студент 
заплаща за два учебника, би могъл да преживее цял месец, може да се разбере отзвукът, 
който има този акт сред учащата младеж. 

През май 1969 г. във всеки ВУЗ се назначава „правителствен комисар“, който учас-
тва в провеждането на правителствената политика в учебните заведения и доклават за 
настроенията сред преподавателите и студентите. На тази длъжност се назначават бивши 
военни, доверени лица на хунтата – запасни генерали или бригадни командири33. 

 За разправа с противниците на режима сред учащата младеж през 1969 г. се издава 
закон № 93 относно „Правата и задълженията на студентите“34. Тази мярка се оказва 
недостатъчна и през 1970 г. се публикува нов закон № 720 относно военната служба на 
студентите. През февруари 1973 г. по повод студентските стачки той е допълнен с на-
редба № 1 347, която дава право на министъра на отбраната да прекъсне отлагането на 
всеки студент, не явил се на занятие, и да го изпрати в армията35. Тази правителствена 
мярка е осъдена от самите студенти, от техните преподаватели и политици като П. Кане-
лопулос, Г. Маврос, Й. Зигдис, Г. Ралис, Й. Песмазоглу и др.  

През 1971 г. се премахва третата изпитна сесия за студентите и се извършват по-
редните промени в академичните програми на ВУЗ. След общата амнистия от 22 август 
1973 г., управляващите отменят някои от своите разпоредби от предходните години 
(например, законодателната наредба НД № 180 от 1969 г. относно правителствените 
комисари във ВУЗ, така че да се заместят запасните офицери с бивши университетски 
преподаватели)36. 

В началото на 70-те години в света се наблюдава силно студентско движение, кое-
то в Гърция има някои специфични разлики37. Гръцкото студентско движение в Гърция 
се развива в условията на военна диктатура и има за цел получаване на лични и полити-
чески права и свободи и в редица случаи получава подкрепа от университетските ръко-
водства. Неговите представители застават начело на народното движение за възстановя-
ване на демокрацията в страната. 

След 21 април са разпуснати всички политически партии и техните младежки ор-
ганизации. В своето мнозинство младото поколение проявява  резервираност към режи-
ма на хунтата и взема участие в съпротивителните организации Патриотичен антидикта-
торски фронт (ПАМ), Общогръцко освободително движение (ПАК), „Демократична 
защита“, „Ригас Фереос“ и др.   Комунистическата гръцка младеж (КНЕ) образува през 
1972 г. съпротивителен съюз на гръцките студенти ЕФЕЕ, наричан Анти-ЕФЕЕ, който 
застава на предната линия в борбата против диктатурата38.  

Освен в множеството нелегални формации, гръцкото студентство участва и в ле-
гални органицации, които си поставят за цел възстановяване на демокрацията в страна-
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та. Най-известни и с най-голямо влияние от тях са Дружеството за изследване на гръц-
ките проблеми (ЕМЕН) и Гръцко-европейското младежко движение (ЕКИН). 

Една от основните конфликтни точки в отношенията между военния режим и сту-
дентите е свързана с ръководствата на студентските ръковоства. През 1970 г. правителс-
твото назначава свои привърженици в тях с тригодишен мандат. Това действие се повта-
ря през 1971 и 1972 г. Гръцките студенти започват борза за свободни избори. По-
сериозни демонстрации с това искане се провеждат през пролетта на 1972 г. от учащите 
в Атинската политехника и колегите им в Солун. В самия разгар на протестите прави-
телството публикува закон, който развързва ръцете на органите на властта за разправа с 
демонстрантите. Разпуска се и Дружеството за изследване на гръцките проблеми и 
Гръцко-европейското движение под предлог, че подстрекават към антиправителствена 
дейност и предизвикват смущения в обществения живот и заточава техните ръководст-
ва39. В началото на май студентите прекратяват стачката си и се връщат на занятия.  

През 1972 г. по-голяма власт в просветното министерство получават екстремистите 
в хунтата. Полковник Н. Гандонас заема директорски пост в министерството на образо-
ванието, а К. Асланидис става заместник министър на същото. Тези промени са част от 
подготовката на режима за посрещане на студенстките избори, насрочени за ноември 
същата година. С помощта на правителството в новите ръководства отново са „избрани“ 
лица, верни на режима. Въз основа на законодателна наредба № 720 от 1970 г. десетки 
студенти са изпратени да отслужат военната си повинност в армията поради „недоказано 
национално поведение“40.  

От началото на 1973 г. се засилват борбите срещу хунтата в страната. Освен сту-
дентските, и редица профсъюзни организации отправят искания за демократично изби-
ране на своите ръководства. През февруари се стига до открити сблъсъци с режима. 
Център на протестните действия стават университетите в Атина, Солун и Патра, а повод 
за тях е публикуването на наредба № 1 347 от 13 февруари 1973 г. относно военната 
служба на студентите. Няколко дни след нейното обнародване 88 студенти са изпратени 
в армията41. През февруари в знак на протест студентите окупират сградата на Юриди-
ческия факултет на Атинския университет. Те издигат искания за провеждане на демок-
ратични избори в своите организации, за отмяна на закон №  93 от 1969 г. за дисципли-
нарни наказания на студентите и на закон № 1 347 от 1973 г. През март гръцката левица 
организират втора окупация на факултета42.  

Студентските вълнения са последвани през следващите месеци от други действия  
против диктатурата като декларацията на Константинос Караманлис и бунта във воен-
номорският флот. От своя страна, през лятото на 1973 г. военната хунта предприема 
действия за укрепване на властта си. Лидерът на режима Г. Пападопулос съсредоточава 
властта в своите ръци. Той поема поста регент, министър-председател, президент на 
републиката от 1 юни 1973 г. и печели референдума за премахване на монархията от 29 
юли 1973 г. На 22 август 1973 г. се обявява обща амнистия за политическите затворници 
и в началото на октомври е образувано правителство начело със С. Маркезинис.  

На 4 ноември панахидата на Г. Папандреу прераства в демонстрация против режи-
ма. Полицейските части арестуват десетки студенти, като срещу 17 от тях започва про-
цес, по време на който като свидетели на защитата се явяват ръководителите на полити-
ческите партии в Гърция. След края на процеса, на 14 ноември студентите заемат сгра-
дата на Политехниката и се вдигат на открита борба против хунтата. Кървавата разправа 
с тях и последвалият преврат на Д. Йоанидис бележат нов етап в развитието на военния 
режим. Половин година по-късно в страната се възстановява демокрацията и всички 
произлизащи от нея политически права и свободи.  
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Предприетата политика от военния режим за „пълна реорганизация“ на гръцкото 
образование и „превъзпитание“ на гръцкия народ завършва с неуспех. Прекратената 
образователна реформа, предприето от правителството на Г. Папандреу, извършените 
промени в учебните програми и пособия във всички степени на обучение  оказват нега-
тивно влияние върху нивото на образованието и развитието на науката в Гърция. С по-
литиката на утвърждаване на катаревуса в гръцките учебни заведения се лишава една 
значителна част от гръцкото население от възможността да продължи своето образова-
ние във ВУЗ. В резултат на политически чистки, гръцките училища и университети гу-
бят голяма част от своите професионални кадри. Премахната е всякаква форма на авто-
номност във висшите училища. При всякаква липса на демократични права и свободи, в 
условия на постоянни арести и репресии, начело на съпротивителното движение против 
диктатурата в страната застават студентите и техните преподаватели. Кървавата разпра-
ва със студентския бунт в Атинската политехника през ноември 1973 г. има голям отзвук 
сред гръцкото общество и поставят непреодолима пропаст между военния режим и 
гръцкия народ.  
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РОЛЯТА НА САЩ И ЦРУ ЗА ПРЕВРАТА В ЧИЛИ 
ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 1973 Г.  

 
АЛЕКСАНДЪР СИВИЛОВ 

 
 
Alexander Sivilov. ROLE OF THE U.S.A. AND CIA COUP IN CHILE SEPTEMBER 

11, 1973 
In the last 60 years USA became one of the countries defining the world policy. The strategy for 

the USA’s enjoinment as a global power leader dates back from XIX C. with the Monroe doctrine. Ac-
cording to this document all the Western Hemisphere is declared as terrain of the influence belonging 
Washington. In Chile constitutional traditions are very stable in contrast to other states from Latin Amer-
ica. Interventions of the army in the policy and radical political changes, so characteristic of the region, 
here are very rare phenomenon. 

The leftish coalition Front for Popular Action came in power in Chile (September 4, 1970). Thus 
the interventions of the USA in the interior policy became more apparent. Washington and CIA began 
using new approach for resolving the problems of Latin America. They look for a way to provoke a con-
flict in the political life of the state by using economic and political influence. So they succeeded to over-
throw a legally elected government without any direct intervention employing only the prestige, gener-
ated by the fame of the global protector of democracy. Despite the suspicions for actual link between the 
USA and the junta of general Augusto Pinochet, dating from the 70’ties, such statements are taken as a 
result of the propaganda of the Eastern Bloc because of the lack of direct proofs. The proceedings of a 
numerous NGOs (“Amnesty International”, “Human Rights Watch” etc.) about the human rights abuse in 
Chile succeeded only in subserving the prestige of the USA. 

“The Chile 1973 case” is significant for the policy of the USA worldwide. Despite of the pre-
announced purposes, including defense of democracy and freedom, the political class of the USA is de-
termined to accomplish its own very pragmatic interests. In this situation the USA don’t hesitate to oust a 
government, fairly elected by the people and to replace it by a military regime. The success of the opera-
tion in Chile demonstrates the potentials of economic and political sabotage and enforcement – more and 
frequently used tools for making foreign policy by The Great Powers. At the other hand, the story of the 
government of Augusto Pinochet outlines the sphere of possibilities of the small countries for independ-
ent development. 

 
Translated in English by Dimitar V. Atanassov 
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ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ 
 

САЩ безспорно са една от страните, които диктуват политиката в световен мащаб 
през последните 60 години. Стратегията на налагането им като глобална сила обаче да-
тира още от ХІХ в. Тогава за първи път през 20-те години чрез доктрината „Монро“ 
цялото западно полукълбо е обявено за сфера на влияние, където външните намеси са 
нежелателни. Това становище не е съгласувано с нито една от страните от споменатия 
регион и първоначално е само едно пожелание. С развиването на военния и икономичес-
кия потенциал на Щатите през 20-те години на ХХ в. доктрината наистина влиза в сила. 
САЩ са в състояние да поддържат и налагат правителства, обслужващи интересите им 
навсякъде в Латинска Америка. До края на Втората световна война това са предимно 
диктаторски режими, които максимално добре обслужват нуждите на транснационални-
те компании със седалища в Щатите. Така по своеобразен начин Вашингтон се включва 
в клуба на колониалните държави и събира достатъчно ресурси  и пазари за експанзив-
ното развитие на икономиката си. 

Втората световна война се оказва решаваща за историята и на Латинска Америка, 
която на практика не участва в бойните действия. Промяната идва с трансформацията на 
световния ред. Установяването на двуполюсния модел поставя САЩ пред нови реалнос-
ти. Те са защитник на демокрацията в света и се налага да преосмислят отношението си 
към диктатурите в региона. Същевременно народите на Латинска Америка са заразени 
от стремежа към свобода, настъпил с края на войната. Централна Америка постепенно се 
отърсва от дългогодишните потиснически режими. Новите правителства са демократич-
но избрани, но често са и със силна антищатска насоченост. Много от тях са определяни 
като комунистически поради леви черти в политиката им, но реално представляват чисто 
латиноамериканския феномен на националреформизма. Това е особена идеология, обе-
диняваща национализма с протекционистична и кейнсианска икономическа политика и 
силна социална ангажираност на държавата. 

Така след 50-те години на ХХ в. САЩ са изправени пред дилема. Те не могат да 
продължат пряката си политика на натиск в Латинска Америка, но не и да си позволят да 
загубят влиянието си върху континента. От една страна, трябва да бъде запазено лицето 
им на защитник на демокрацията пред Европа, от друга, силовите методи не могат да 
бъдат изключени напълно. Ето защо в този период на външната им политика силно на-
раства ролята на тайните институции и техните операции, съответно на ЦРУ. Най-
известни са намесите на Управлението в Гватемала от 27 юни 1954 г., когато президен-
тът Арбенс Гусман е свален от отряди, тренирани от ЦРУ, в Куба – 1961 г., когато на 
Плая Хирон обучавани от ЦРУ командоси се опитват да свалят Фидел Кастро, в Доми-
никанската република, където през 1964 г. президентът Хуан Бош е свален от военните, 
а през 1965 г. последва американска интервенция с морски пехотинци, чиято задача е да 
поддържат реда и да осуетят връщането на Бош на президентския пост. 

Намесата на ЦРУ е оправдана още с доктрината „Труман“, даваща възможност за 
намеса във вътрешните работи на всяка страна, която има опасност да тръгне по пътя на 
комунизма. 

Такъв е случаят и с намесата на САЩ и ЦРУ в Чили след президентските избори 
от 4 септември 1970 г., които са спечелени от социалиста Салвадор Алиенде Госенс. Там 
се наблюдава характерният почерк на политиката на САЩ към страните от Латинска 
Америка и двойните стандарти, които се прилагат в международните отношения от Ве-
ликите сили в периода на противопоставянето. 

Чрез този пример може да се даде отговор на въпроса до каква степен Съединените 
щати са склонни да се ангажират през 70-те години в един вероятен конфликт. Разкрива 
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се и ролята на икономическото лобиране на ниво президентска администрация. Най-
важният въпрос, чийто отговор може да се потърси, е до каква степен САЩ се ангажи-
рат в преврата, довел на власт военната хунта в Чили, избила над 30 хиляди граждани от 
собствената страна. Дали външният фактор е толкова силен, че може да разкъса едно 
общество и да предизвика неразрешими по мирен път проблеми, или за това е виновна 
политиката на правителството на Блока на народното единство (БНЕ). Отговорът на тези 
въпроси може да се получи само след като се разгледа периодът на управление на Сал-
вадор Алиенде и се изследват документите на ЦРУ и президентската администрация в 
САЩ, станали достъпни за обществото през 90-те години на ХХ в. 

 
ЧИЛИ – ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ НА ЛАТИНСКА АМЕРИКА 

 
Чили е страна, в която за разлика от повечето държави в Латинска Америка конс-

титуционните традиции са изключително силни. Много рядко се стига до характерните 
за региона намеси на армията в политиката или до каквито и да са радикални революци-
онни промени. 

В икономическо отношение Чили е над средното равнище за региона. Като един от 
най-големите износители на медна руда в света, държавата има монокултурна икономи-
ка и индустрия. Съдбата на медодобивната промишленост е свързана тясно с чуждите 
инвестиции. До 20-те години на ХХ в. те са предимно английски, а след това огромните 
находища се стопанисват от американските компании „Анаконда Копър Майнинг Към-
пани“ и „Кенекот Майнинг“. Чилийското селско стопанство е с една от най-архаичните 
структури в Южна Америка. Характерни за него са огромните латифундии, в които мал-
ка част от земята се обработва, и то от наемни селскостопански работници. Въпреки то-
ва, до средата на века Чили е една от най-проспериращите държави в Латинска Америка. 

През 50-те години силно нараства инфлацията и това се оказва изключително тру-
ден проблем за разрешаване. Правителствата се мъчат да избегнат споразумения с 
МВФ1, но безуспешно. Оказва се, че проблемът може да бъде разрешен само чрез строги 
оздравителни мерки, съкращаващи обществените разходи. Това естествено води до за-
силване на левицата в политическия спектър, която по това време е в опозиция. 

Интересен факт е, че политическият живот в Чили след войната все повече се ожи-
вява. Расте броят на избирателите и на активно участващите в изборния процес. През 60-
те години около 80% от населението участва в изборите, докато в САЩ за същия период 
имаме едва 50–60%. Същевременно расте и броят на регистрираните избиратели, което 
се дължи основно на еманципация на селското население, отърсващо се от обичайните 
патриархални порядки, свързващи го тясно с патрона земевладелец. Този процес води до 
олевяване на избирателите, защото всъщност гласовете на селскостопанските работници 
се откъсват от традиционните латифундистки лидери и партии. Повечето от селяните 
осъзнават, че интересите им не съвпадат с тези на едрите поземлени собственици. 

От 1952 до 1964 г. чилийските правителства са консервативни и провеждат тради-
ционна икономическа и социална политика, насочена и тясно свързана с пазарното регу-
лиране на стопанството. Обаче тя не се оказва подходяща за разрешаване на социално-
икономическите проблеми на страната. Притокът на безработни и обезземлени селяни 
към градовете продължава с голяма скорост, благодарение на което през 60-те години 
около 60% от населението живее в градовете2. Огромна част от това население е съсре-
доточено в предградия от бидон вили, където няма нито течаща вода, нито канализация 
и ток. 

На преден план излиза нуждата от нов подход в управлението на държавата. Об-
щинските избори, проведени през 1963 г., показват, че традиционните партии запазват 
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своите позиции, но новите избиратели дават предпочитанията си за ФРАП3 или за ново-
създадената Християндемократическа партия (ХДП)4. Партиите поотделно получават 
почти равен брой гласове, но това създава предпоставки за силно ляво представителство 
или дори за ляв президент при коалиция на социално насочените партии и движения. 
Така консерваторите и либералите се решават да дадат подкрепата си за кандидата на 
ХДП на бъдещите президентски избори. 

1964 г. извежда до управлението на държавата ХДП. Всъщност тя е много удобна и 
за САЩ, които по това време се придържат към създадената от президента Дж. Кенеди 
програма – Съюз за прогрес5. Нейната цел е да стимулира реформите в страните от ре-
гиона и по този начин да ги доближи до стандартите и ценностите на Вашингтон. Ето 
защо ХДП и президентът Едуардо Фрей са подкрепени от всички посоки. На първо мяс-
то – от обикновените хора, които се надяват на подобрение в живота си, на второ място 
– от традиционния елит, стремящ се да не допусне левите до властта, и накрая от САЩ, 
които виждат възможността да се подобри положението в страната, да се неутрализира 
лявата заплаха и да се засилят позициите на САЩ в управлението и икономиката на 
Чили чрез нови инвестиции. 

Въпреки тези благоприятни фактори, правителството не успява да се справи с най-
належащите проблеми. Заявената аграрна реформа и експроприация на земите на едрите 
земевладелци не достига прeдвидените размери. Вместо 100 000 семейства до 1969 г. са 
оземлени едва 28 000. Причина за това е лобирането от страна на консерваторите и ла-
тифундистите. 

Стремейки се да спечели допълнителна популярност, а и да подобри положението 
в икономиката, правителството предлага програма за „Чилинизация на медта“. Тя пред-
вижда изкупуване на акции от компаниите, които държат основните мини. Но се оказва, 
че, като закупува част от мините, държавата само влошава отношенията си с компаниите 
„Анаконда“ и „Кенекот“. Страната прави инвестиции от 489 млн. долара, а получава 
контрола едва на 1,5 % от износа на мед6. Същевременно данъците, с които са облагани 
компаниите, намаляват драстично. Благодарение на повишението на цените на медта 
американските концерни увеличават печалбите си над три пъти. По официални данни 
печалбата на „Анаконда Копър Майнинг Къмпани“ за 1967 г. възлиза на 90% от инвес-
тициите, направени в страната, а през 1968 г. достига до 110%7. Всъщност държавата 
осъществява покупка на мините, по-скоро на 51% от акциите при доста неблагоприятни 
условия8. 

Последният съществен проблем, който правителството не успява да реши, е ръстът 
на инфлацията и обедняването на населението. 

Опозицията успява да проведе добра кампания, възползвайки се от неуспехите на 
ХДП. Стига се до силно олевяване на населението. 

С наближаването на изборите за президент през 1970 г. в политическия живот на 
страната започва търсенето на нови варианти за коалиции. 

През 1966 г. Либералната и Консервативната партия се трансформират в Нацио-
нална партия, която заема десния спектър на политическото пространство. Същевремен-
но християндемократите успяват да запазят влиянието си, като заемат центъра в полити-
ката. Те са сравнително спокойни след парламентарните избори, проведени през 1969 г., 
тъй като остават най-голямата парламентарно представена партия9. 

 
ИЗГРЕВЪТ НА ЛЕВИТЕ 

 
Най-силни трансформации има в лявото политическо пространство. Ръководители-

те на всички партии са наясно, че нямат шанс да спечелят изборите, ако не се осъществи 
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широка коалиция, включваща всички леви сили. Въпреки това, преговорите срещат изк-
лючително големи трудности. Създадената през 1957 г. ФРАП включва само Социалис-
тическата и Комунистическата партия и не може да бъда солидна основа за изборна 
победа. Освен това възникват разногласия по кандидата, който да бъде предложен за 
президент10. Желание да се присъединят към коалицията изказват Радикалната партия, 
новото движение МАПУ (Движение за единно народно действие), движението на неза-
висимите АПИ (Независимо народно движение) и фракции от ХДП. На тази коалиция се 
противопоставя ръководството на Социалистическата партия, която има противоречия с 
радикалите. Освен това вътре в тази партия има силна борба за президентската кандида-
тура. Кандидатират се генералният секретар Анисето Родригес и сенаторът Салвадор 
Алиенде. Изборите в ЧСП протичат доста странно. На пленума в последния момент 
Анисето Родригес оттегля своята кандидатура. Смята се, че ролята на арбитър играе 
националната масонска ложа, в която членуват и двамата11. 

Алиенде е обявен за единствен кандидат на ФРАП. Радикалната партия и МАПУ 
не се съгласяват с него и излизат със свои кандидатури. Възможен арбитър при това 
положение изглеждат комунистите, но при този разнобой те също излизат със свой кан-
дидат – Пабло Неруда. Въпреки това, ЧКП заявява готовността си да оттегли своята 
кандидатура при възможна коалиция12. В крайна сметка здравият разум надделява и 
обединението е съставено, но едва в края на 1969 г. За общ кандидат е определен Салва-
дор Алиенде Госенс. Той спечелва изборите за президент на Република Чили, проведени 
на 4 септември 1970 г. 

Този период от историята на БНЕ, както е наречена новата лява коалиция, показва 
нейната същност. Тя представлява една трудно хомогенизирана общност на левите, раз-
ностранна в програмно и донякъде в идейно отношение. Тези проблеми, заложени още 
при създаването на БНЕ, по-късно изиграват огромна роля за съдбата на правителството. 

 
ЗАЛОГЪТ НА САЩ В ЧИЛИ 

 
Въпреки голямата вероятност за лява изборна победа, САЩ се намесват по-

осезателно едва след нейното осъществяване. На власт в Чили идва едно откровено ляво 
правителство, което има намерение да води самостоятелна политика. 

По това време  във Вашингтон работи екипът на Ричард Никсън. В речта си при 
встъпване в длъжност президентът на САЩ говори като истински пацифист и извежда 
мира като основна цел на своята политика13. Така той се лишава от възможността да 
влезе пряко в друг конфликт освен в наследения от предишната администрация – Виет-
намската война. Въпреки привидната си миролюбивост, Никсън не може да приеме раз-
ширяване на влиянието на Източния блок в Латинска Америка. Но през 60-те години то 
видимо нараства. На първо място това става при Кубинската революция от 1959 г. Неус-
пехът на инвазията при Плая Хирон и тясното обвързване на Фидел Кастро със СССР са 
плашещ пример за възможните радикални промени. От 1969 до 1971 г. в Боливия управ-
лява лявото правителство на ген. Торес, което национализира компаниите, добиващи 
природен газ в страната. През 1968 г. в Перу с преврат на власт идва ген. Веласко Алва-
радо, който също започва национализации и провежда социално насочена политика. 
Когато към тази картина се прибави и лявото правителство в Чили, става напълно ясна 
загрижеността на управляващите кръгове в САЩ. 

При по-детайлно разглеждане на преден план излиза чилийският проблем. Куба се 
приема от американците към началото на 70-те години като част от Източния блок, а 
след Карибската криза нейното статукво е фиксирано. В Боливия положението е неста-
билно и възможността за промяна в желаната посока не изисква много средства. Това се 
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доказва от десния военен преврат на полк. Уго Банцер Суарес през 1971 г. В Перу неща-
та изглеждат доста застрашително, но политиката, провеждана от военните, не е социа-
листическа и те пряко се разграничават от Източния блок. Още повече че в армията има 
две фракции, които до голяма степен взаимно се неутрализират. Благодарение на една от 
тях след 1975 г. при управлението на ген. Моралес-Бермудес започва връщането на 
страната към пазарното стопанство и демократичните принципи на управление. Така 
Чили се отделя като единствената силно заплашена от социализъм страна. Салвадор 
Алиенде се обявява открито за преход към социализъм. Левите идеи имат силно влияние 
сред населението. Въпреки че правителството се обявява срещу революционните проме-
ни, шансът за успех на трансформацията на политическия строй е голям. 

Други причини, довели до намесата в Чили, са икономическият и политическият 
залог, който САЩ са оставили там още през 60-те години. В икономическо отношение 
Вашингтон налива огромни капитали в Чили още от 50-те години. От 1946 до 1958 г. са 
отпуснати американски заеми в размер на 253,6 млн. дол. Така Чили към 1970 г. се оказ-
ва втората държава в света по размер на външния дълг на глава от населението14. След 
1967 г. американските инвестиции в производството нарастват силно. През 1970 г. 61 от 
100 най-големи чилийски предприятия са с преобладаващо чуждо участие15. Рудодобив-
ните гиганти „Анаконда“ и „Кенекот“ определят вложенията си в Чили като най-важни. 

Като цяло стопанството на страната е много тясно свързано със САЩ. Въпреки че 
през 1970 г. към Щатите тече едва 23% от чилийския износ, то вносът оттам е 39%, като 
70% от средствата за производство в чилийската индустрия са с американски произход. 
Всъщност САЩ имат възможност да манипулират икономиката на Чили чрез изключи-
телно много лостове – приходът на капитали, управлението на производството и вносът 
на стоки. 

Почти със същата интензивност се движи и политическата инвазия на Вашингтон. 
Те стават основен партньор във външните културни и военни връзки на Чили. Влияние-
то им расте във всички основни обществени сектори – армията, комуникациите, синди-
катите, образованието, обществените организации, дори държавните институции. Нав-
сякъде има американски организации и съветници. Най-значително внимание обаче 
Вашингтон обръща на две структури: армията и синдикатите. 

За население от 10 млн. през 70-те години Чили има сравнително голяма войска – 
75 хил. души16. Според Акта за обща сигурност от 1951 г. страната е първият приемник 
на военни помощи от САЩ. Чрез този договор се цели не само засилването на армията, 
но и тясното ѝ обвързване с Щатите. Повечето от офицерите преминават през трениро-
въчни лагери и курсове в САЩ, Панама и Пуерто Рико. Военната подкрепа за Латинска 
Америка в този момент се оказва „по-скоро политическа и икономическа по същество, 
отколкото чисто военна“17. 

По другото направление Вашингтон работи още от 1961 г. То се осъществява чрез 
тренировъчни програми за синдикалните лидери и дейци. Американският институт за 
свободно развитие на труда (АИСРТ) открива офис в Сантяго и започва собствени учеб-
ни програми. Според бившия агент на ЦРУ Филип Айджи АИСРТ е контролиран от 
Разузнавателното управление и е финансиран от „Анаконда“ и „Кенекот“. В тази прог-
рама са вложени над 2 млн. дол. и са обучени около 4000 работнически лидери18. Въпре-
ки количеството изразходвани средства, трудно може да се каже, че този експеримент е 
успешен, тъй като лявата синдикална централа – КУТ19, остава без алтернатива. 

През 1964 г. в борбата за работниците се включва и друга структура, за която има 
сведения, че се ръководи от ЦРУ. Това е Фондацията за международно развитие. Тя 
разгръща своята дейност най-вече сред селяните. Повече от 1 млн. дол. са похарчени в 
стремежа да се създаде дясна селска синдикална организация, но и тя изглежда неус-
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пешна. Въпреки това, ролята на тези програми ще се види по-късно при стачките, орга-
низирани през 1972 и 1973 г., когато подготвените кадри спомагат много за ескалиране-
то на политическото напрежение в страната. 

Така пред лицето на тези икономически и политически инвестиции, направени за 
около две десетилетия, Вашингтон просто няма право да се откаже от  борбата за властта 
в Република Чили. Поради невъзможността за преки действия на преден план излиза 
ЦРУ. 

 
ЦРУ В ДЕЙСТВИЕ 

 
ЦРУ е държавна агенция на правителството на САЩ. То координира дейността на 

Разузнавателното общество20, което включва Агенцията по отбраната и Националната 
агенция по сигурността. Основната цел на Управлението е да се предотврати възможна 
бъдеща заплаха за сигурността на САЩ. Президентите на САЩ имат възможност да 
използват ЦРУ като средство за провеждане на външна политика чрез тайни операции – 
например снабдяване с оръжие на бунтовническа армия, отвличане на политически ли-
дери, застрашаващи сигурността на Щатите или дори организиране на преврат срещу 
правителството на друга държава. 

Управлението е създадено на базата на Бюрото за стратегически услуги21, занима-
ващо се с разузнаване по време на Втората световна война и организирано от Франклин 
Делано Рузвелт през 1941 г. За рождена дата на ЦРУ се приема 18 декември 1947 г., 
когато Актът за национална сигурност, подписан от президента Хари Труман, е ратифи-
циран от Конгреса. 

Разузнавателното управление бързо става известно като инструмент на външната 
политика на САЩ в региона на Латинска Америка. Така че използването му в случая с 
Чили никак не е неочаквано. 

Решението за осъществяване на операция срещу законно избраното правителство 
на БНЕ е взето лично от президента Никсън. В разговор, проведен още на 15 септември 
1970 г. с директора на ЦРУ Ричард Хелмс, президентът нарежда да започне организира-
нето на преврат в Чили. Заповядано е до 48 часа да бъде съставен план за действие, като 
на разположение има 1 млн. дол. и не трябва да бъде намесвано посолството. В запазе-
ните документи още от самото начало се обръща особено внимание на икономическия 
фактор 22. Това е и основното направление, по-което работят агентите на ЦРУ. Пробле-
мът с Чили е оценен като толкова сериозен, че се създава Специална междуведомствена 
работна група23, която се ръководи от Х. Кисинджър24. Тя включва представители на 
Секретариата по отбраната, директора на ЦРУ, президентския съветник за националната 
сигурност. 

Първоначално основната задача, поставена пред създадените структури, е да се 
попречи на встъпването в длъжност на президента С. Алиенде. 

Това е възможно поради резултата от изборите в Чили. На 4 септември 1970 г. кан-
дидатът на Блока на народното единство получава 1 075 616 гласа – 36,3%, кандидатът 
на десницата Хорхе Алесандри – 1 036 278 гласа, а кандидатът на ХДП Радомиро Томич 
– едва 821 801 гласа25. Според Конституцията на страната при резултат, който не е пре-
минал границата от 50%, се изисква одобрението на конгреса за кандидата с най-много 
гласове. Изборите в парламента трябва да се проведат на 24 октомври 1970 г. и този, 
макар и кратък, период дава възможност да се организира съпротива срещу новия пре-
зидент. 

Положението на силите в конгреса е такова, че одобрението на бъдещия държавен 
глава зависи от гласовете на центристите, т.е. от ХДП. Показателен за отношението на 
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християндемократите е фактът, че техният кандидат на изборите пръв признава победата 
на Алиенде26. Обаче Радомиро Томич е представител на лявото крило на ХДП, докато 
бившият президент Едуардо Фрей е далеч по-резервиран към БНЕ. Той дори заявява: 
„Чили има много кратко бъдеще и след 4 ноември27 ще има само минало“28. Това изказ-
ване дава възможност на ЦРУ да се опита да въздейства върху гласуването в парламен-
та. Отпуснати са средства за убеждаване на депутатите на ХДП да участват в т.нар. гам-
бит по преизбирането на Е. Фрей29. 

Идеята на тази операция е да се преизбере дотогавашният президент. Тъй като 
според Чилийската конституция не е възможно  един човек да се кандидатира последо-
вателно за два мандата, се предлага в конгреса да бъде одобрен Хорхе Алесандри, който 
веднага да подаде оставка и така да даде възможност за повторно кандидатиране на Е. 
Фрей. Вероятността на повторни президентски избори да спечели кандидатът на ХДП е 
огромна, тъй като той е човек с голяма популярност и харизма. 

Отчитайки малкия шанс за успех на този план, ЦРУ разработва и втори вариант за 
недопускане на Салвадор Алиенде до властта. Той предвижда организиране на военен 
преврат. За целта в страната са изпратени агенти на ЦРУ, които да подпомогнат в орга-
низирането на местни групи за въоръжено действие. 

Като основни пречки за осъществяване на втория вариант ЦРУ вижда: 
− традицията на военните да уважават Конституцията; 
− обществената и лична позиция на главнокомандващия ген. Шнайдер, който е за 

стриктно придържане към Конституцията; 
− страх от реакцията на непосветения офицерски състав със симпатии към Алиен-

де; 
− голямата вероятност да се възприемат изказванията на Алиенде, че армията ня-

ма защо да се страхува от него30. 
Независимо от това започва организиране на преврат. Резултатът е опит за отвли-

чане и убийство на ген. Шнайдер, направен на 22 октомври 1970 г. Всъщност този инци-
дент се дължи на несъгласувани с ЦРУ действия на групата на ген. Роберто Вио Марам-
био, привлечен към плановете за преврат. 

След убийството на главнокомандващия положението в страната се изменя драс-
тично. Силите на БНЕ се организират за отпор, а обществеността е отвратена от полити-
ческото насилие. Новият главнокомандващ ген. Карлос Гонсалес също застава на пози-
цията за зачитане на Конституцията. Тези обстоятелства принуждават структурите в 
САЩ да преразгледат политиката си. Те предупреждават ген. Вио, че по-нататъшни 
негови действия ще станат причина за провал на преврата и за още по-силна консолида-
ция на бъдещото ляво правителство31. 

Оттук нататък позицията на Вашингтон е далeч по-умерена. Дадено е предимство 
на непреките операции, свързани предимно с икономиката, и на външния политически 
натиск. С решение на Националния съвет  по сигурността във Вашингтон, взето на 6 
ноември 1970 г., се приема, че всички страни в Латинска Америка трябва да разберат, че 
САЩ не одобряват съставянето на социалистическо правителство в Чили32. Друг ход на 
президентската администрация са преговорите с Аржентина и Бразилия, които са естес-
твени съюзници в борбата с комунизма в Западното полукълбо. 

Като преки действия са описани: 
− да се изключи по-нататъшна финансова помощ или гаранции за американски 

частни инвестиции в Чили, вкл. и свързани с Програмата за инвестиционни га-
ранции или операции на Банката за износ-внос; 

− да се определи степента, до която съществуващите гаранции и финансови спо-
разумения могат да бъдат прекъснати или намалени; 
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− да се приложи максималното възможно влияние в международните финансови 
институции, за да се ограничи кредитът или друга финансова помощ за Чили (в 
тази връзка трябва да се направят усилия за координиране на действията и да се 
спечели максимална подкрепа от други приятелски нации, специално тези от 
Латинска Америка, с цел да се намали нежелателното излагане на САЩ; 

− да се уведоми частният бизнес с инвестиции и операции в Чили за гледната точ-
ка на правителството на САЩ и за ограничителната политика, която то има на-
мерение да следва; 

− да не се приемат нови двустранни споразумения с правителството на Чили за 
икономическа помощ (програми на хуманитарни или частни социални агенции 
да се разглеждат като част от общия случай), съществуващите договорености да 
бъдат изпълнени, но ако има възможност да бъдат намалени или напълно прек-
ратени, тя трябва да се използва33. 

Във Вашингтон обсъждат като една от възможностите Чили да бъде изключена от 
Организацията на американските държави (ОАД). Възможност за това виждат в критич-
ните изказвания на Салвадор Алиенде за ОАД по време на кандидат президентската 
кампания или във вероятната военна обвързаност с Източния блок, която би нарушила 
системата за Интерамериканска сигурност, приета с Харта в договора на ОАД от Рио34. 
Но тази акция е неуспешна, тъй като правителството на Алиенде не се обвързва с държа-
вите от Варшавския договор, а и не се определя като комунистическо, а като социалис-
тическо. 

Но подривната дейност на САЩ към Чили в международен аспект продължава. Тя 
се пренася в международните финансови институции. От 1959 до 1969 г. Интерамери-
канската банка за развитие е отпуснала заеми на Чили в размери на 310 млн. долара. На 
исканията за нови договорености от страна на правителството на Алиенде е отговорено 
отрицателно. Същото се случва и с Международната банка, чийто президент по това 
време е Робърт МакНамара – бивш секретар по отбраната на САЩ35. 

Сериозен удар върху икономиката на Чили е опитът на Вашингтон да спре предо-
говарянето на външния дълг на страната с държавите от Парижкия клуб. В крайна смет-
ка за 1972 г. правителството на Алиенде получава предоговаряне на задълженията само 
за 70% и е принудено да продължи голяма част от плащанията36. 

В началото на 1971 г. Експорт-Импорт банк на САЩ отказва кредит на чилийските 
авиолинии за закупуване на 3 пътнически самолета „Боинг“. През август с.г. банката зая-
вява, че Чили не може да очаква от нея заеми или гаранции, въпреки че от 1945 до 1969 
г. е отпуснала заеми на стойност 600 млн. дол. Финансовият саботаж води и до спиране-
то на съществуващи производства като това на Чилийската стоманена компания, която 
през 1969 г. получава от Експорт-Импорт банк заем от 25 млн. за разширяване на произ-
водството. С идването на новото правителство банката отказва да изплати оставащите 13 
млн. и компанията е принудена да съкрати производството си. Освен това почти напълно 
спира финансирането от частни американски банки и финансови институции37, като по 
този начин се прекратява потребителското кредитиране в Чили. Тази мярка засяга сред-
ните и високите слоеве на обществото и допълнително ги настройва срещу правителст-
вото на БНЕ. 

Действията на социалистическото правителство въздействат и върху друг аспект от 
икономическия натиск на САЩ. Става дума за американските компании, инвестиращи в 
Чили. На 21 декември 1970 г. Салвадор Алиенде подписва проект за конституционна 
реформа и го обявява на митинг на Площада на конституцията38. Той прави възможна 
национализацията на чилийската медодобивна промишленост. Както бе споменато по-
горе, този отрасъл от индустрията е изцяло под контрола на северноамериканските кон-
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церни. При новата формулировка в Конституцията те няма да получат почти никакви 
обезщетения за активите си в страната. Правителството мотивира това свое решение със 
завишените печалби, изнасяни в чужбина в предходните години. 

Реакцията на компаниите е остра. Всъщност те отдавна се готвят за действия, тъй 
като намерението за национализация на медодобивната промишленост е декларирано 
още на 17 декември 1969 г. в предизборната Програма на Блока на народното 
единс

телството във Вашингтон и подпомага вътрешната блокада на производството  
в Чил

година, а експлоатацията е продължила нарочно до пълното им излизане от 
строя

ки минни специалисти, като им се предлагат по-
добре

върдата валута от страната 
валут

тво39. 
Най-големите чужди фирми се обединяват, за да се противопоставят на правителс-

твената политика. В началото на 1971 г. под ръководството на „Анаконда Копър Май-
нинг Къмпъни“ е организиран Комитет на компаниите от САЩ, който поддържа връзки 
с прави 40

и. 
Саботажът на чуждите компании е разнообразен. На първо място е износът на ка-

питали от страната, а производствените мощности се експлоатират безотговорно. През 
януари и февруари 1971 г. най-голямата подземна мина „Ел Тениенте“ „изпуска“ в река-
та повече от 500 т. меден концентрат41. През февруари с.г. са спрени за ремонт две кон-
векторни пещи в мината. Оказва се, че не е осъществен ремонтът, предвиден за пред-
ходната 

42. 
През първите пет-шест месеца на 1970 г най-богатите находища в най-големия от-

крит рудник „Чукикамата“ са експлоатирани безогледно и така се стига до момента, 
когато при продължаване на работата могат да се предизвикат срутвания. Освен това от 
производството са изтеглени почти всич

 платени заплати извън страната. 
Обявените намерения на правителството на народното единство за национализация 

на банковия сектор карат повечето частни банки да започнат да изнасят валута в чужби-
на. Използвана е наредбата за отпускане на твърда валута на пътуващите извън страната 
граждани. Организират се огромни екскурзии, на участниците в тях се заплаща пътят и 
са обменяни големи количества долари. По този начин от октомври 1970 до февруари 
1971 г. са изнесени над 60 млн. долара. По правителствени данни, от изборите до встъп-
ването във власт на новото правителство чрез източване на т

ният резерв е намалял от 500 млн. до 350 млн. долара43. 
За намесата на ЦРУ и правителството на САЩ в Чили огромно значение има и ло-

бирането на някои компании. На първо място сред тях е „Интернешънъл Телефон енд 
Телеграф“ (ИТТ). Тази американска компания е монополист в комуникациите на Чили и 
не без основание се страхува от политиката на лявото правителство. За залога на компа-
нията говори фактът, че през 1969 г. от около 850 млн. американски инвестиции в Чили 
250 млн. са на ИТТ44. Намесата на компанията започва още преди президентските избо-
ри от 1970 г. Тогава ръководството ѝ се свързва с ЦРУ и предлага солидна сума на Белия 
дом и ЦРУ, за да бъде спрян Алиенде. Неуспехът на първата кампания срещу БНЕ не 
обезкуражава компанията и след изборите тя предлага вече „седемцифрени суми“ за 
борба със законно избраното правителство на страната45. На 29 септември 1970 г. се 
провежда среща на Едуард Джерити, вицепрезидент на ИТТ, с шефа на тайните опера-
ции на ЦРУ за Западното полукълбо Уилям Бро, на която е обсъден план за създаване на 
икономически хаос в Чили46. Този вариант е свързан с програмата на ЦРУ за проваляне 
на Салвадор Алиенде в Конгреса. Смята се, че при икономическа нестабилност депута-
тите от ХДП няма да подкрепят левия президент. Неуспехът и на този опит кара ИТТ да 
прибегне към споразумение с новото чилийско правителство. От ръководството на БНЕ 
отказват и назначават чилиец за мениджър на клона на компанията в Чили. Тази крачка 
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ожесточава шефа на ИТТ. Той изпраща до Питър Питерсън – съветник на президента 
Никсън по икономическите въпроси – план от 18 точки за съсипване на чилийската ико-
номи

одукт: медта. И да 
ни ли

 принудени да спрат 
прои

и 
акция е старателно планирана и поставя нач ото на уличните прояви на опозицията51. 

СЪЗДАВАНЕ НА ОПОЗИЦИЯТА 

„дарената“ от Вашингтон за дес-
ните 

ити призиви за преврат или 
коорд

литическото напрежение расте и дава отражение сред всички слоеве на 
обще

ка в следващите шест месеца. Той предвижда точно събитията, които последват.  
Заемите от САЩ и техните подопечни институции са спрени. Поражда се недовол-

ство сред военните. Вашингтон субсидира десните вестници и медии, дипломатическите 
планове на Алинеде за добри отношения с всички държави се провалят, а в страната са 
създадени специални сили с външно участие, чиято цел е да засилват социалното и по-
литическото напрежение47. Започва т.нар. неформална блокада на Чили, която създава 
допълнителни пречки пред преструктуриращата се икономика. В обръщението си пред 
ОС на ООН на 4 декември 1972 г. президентът Салвадор Алиенде казва: „От момента, в 
който триумфирахме изборно на 4 септември 1970 г., сме подложени на външен натиск с 
широк размах, който се стреми да попречи на установяването на свободно избраното от 
народа правителство и дори да го свали. Те искат да ни изолират от света, да задушат 
икономиката и да парализират търговията на основния ни износен пр

шат от достъпа до фондовете за международно финансиране“48. 
Блокадата получава най-ярък израз в ограничаването на търговията със САЩ. В 

измеренията на чилийския износ това не е фатално49, но що се отнася до вноса, настъп-
ват сериозни проблеми в снабдяването. Става дума най-вече за резервните части за авто-
бусите за градския транспорт и за колите въобще. Много фабрики са

зводството си, защото са оборудвани с американски машини. 
Проблемите със снабдяването дават възможност на опозицията да се консолидира. 

На 1 декември 1971 г. е организиран митингът на празните тенджери. Ядро на манифес-
тацията са жени от богатия квартал на Сантяго „Провиденсия“. С празни тенджери и 
тигани в ръце те протестират срещу липсата на хранителни стоки и продукти от първа 
необходимост, въпреки че нямат проблеми при снабдяването си от черния пазар. Инте-
ресно е, че този митинг е охраняван от лична охрана, въоръжена с вериги, тояги и дори с 
огнестрелно оръжие50. Всъщност, съдейки по разсекретените документи на ЦРУ, таз

ал
 
 

 
Опозицията е пряко подкрепяна от ЦРУ, най-вече с парични средства. На 21 август 

1973 г. с последния милион, отпуснат преди преврата, 
сили от 1970 г. сума достига до 6.5 млн. долара52. 
Голяма част от парите са изразходвани за пропаганда. Спонсориран е един от най-

влиятелните ежедневници в страната „Ел Меркурио“. Вестникът има огромно значение, 
тъй като се чете по много национални радиостанции. Изданието е и едно от най-
влиятелните в Латинска Америка, що се отнася до бизнеса в чужбина53. Повечето ради-
останции работят за опозицията, а една от най-влиятелните е „Агрикултура“, орган на 
Националната партия. Солидни субсидии получава и нейният вестник „Трибуна“. Пра-
вителството стриктно се придържа към конституционните права и свободи и не предп-
риема никакви мерки, дори когато от медиите излизат с откр

инират действията на опозиционни стачки и митинги. 
Субсидирана е и стачката на шофьорите на камиони, прераснала в национална. Тя 

е подкрепена от търговците и по-заможните слоеве, вследствие на което страната е пара-
лизирана. Опозицията разбира, че е в състояние да създаде истински проблеми за управ-
ляващите. По

ството.  
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Особено лабилна се оказва армията, която е тясно свързана със САЩ. Въпреки 
силните конституционни традиции след 1936 г. голяма част от висшите офицери виждат 
в правителството заплаха за своето бъдеще. Главнокомандващите след ген. Шнайдер са 
далеч от идеята да се намесят в политиката, но напрежението се оказва прекалено силно 
и навлиза сред военните. Създава се вътрешна опозиция сред офицерския състав. След 
неуспеха на плана за преврат преди встъпването в длъжност на Салвадор Алиенде и 
убийството на ген. Шнайдер ЦРУ изпитва трудности в проникването сред офицерството. 
Първоначално изградената мрежа запада. Армейският команден състав се стреми да се 
диста

чени 
точни

евратаджиите, но при свалянето на правителството те се ориентират изключително 
бързо

 много от офицерите са обучавани в школи и бази на САЩ. Обтегнатите 
отнош

а съпротива . Когато и другите 
родов

ублика Чили е свалено за един ден от своя-
та армия. САЩ постигат целта си – един „к  режим“ по-малко в Латинска 
Америка, без да се афишира тяхната намеса

нцира от убийците на генерала. Но САЩ заявяват намерението си да прекъснат 
снабдяването на армията, ако Алиенде встъпи в длъжност.  

Възползвайки се от обстоятелствата, те решават да използват икономическото си 
влияние. В доклада на сенатор Франк Чърч, изготвен за Конгреса на САЩ през 1975 г. и 
разглеждащ правителствените операции, по-специално разузнавателните, са посо

те цифри на почти 100% увеличение на икономическата помощ за чилийската 
армия в периода 1971–1973 г.54 Действа и пропагандата сред чилийските военни.  

Квартирата на ЦРУ в Сантяго разпространява слухове за намеса на кубински воен-
ни в управлението на армията. Разпространена е информация, че президентът е одобрил 
събирането на информация от кубинските тайни служби за офицерския състав на чи-
лийската армия55. Говори се за създаване на паралелна работническа армия и милиция, 
която да замести редовната войска. В периода 1970–1973 г. ЦРУ в Сантяго събира пре-
димно оперативна информация, нужна за провеждане на преврат, тъй като такива са 
директивите, идващи от Вашингтон. Съставени са списъци на хората, които трябва да 
бъдат арестувани, на обществени организации и персонал, нуждаещи се от защита, на 
ключови правителствени структури, които трябва да бъдат превзети, подготвени са пла-
нове за извънредни действия при военен метеж. Според ЦРУ тези данни не са предадени 
на пр

, което показва добра подготовка и наличие на солидна разузнавателна информа-
ция. 

Голяма роля за настройването на част от офицерството против правителството иг-
рае и фактът, че

ения между президента и САЩ внасят объркване в разбирането за обществен ред 
сред военните. 

По данни на ЦРУ подготовката за преврата започва през юни 1973 г. и достига пи-
ка си в края на август и началото на септември. Участието на САЩ в подготовката не е 
документирано добре, но наличието му не може да се оспори. На първо място за това 
говори фактът, че бунтът започва във Валпарайсо сред ВМС. Тази група войски от чи-
лийската армия има постоянна, пряка, тайна връзка с командването на ВМС на САЩ. За 
10 септември 1973 г. е предвидено общо военноморско учение, за което пристигат чети-
ри бойни кораба от Тихоокеанския флот на САЩ. Те са предупредени от адмирал Тури-
био Мерино да останат извън акваторията на Чили, за да не създават впечатление за 
външна намеса в бъдещите действия. Но не са отпратени, а остават като стратегически 
резерв, в случай че правителството успее да организир 56

е войски и главнокомандващият ген. Аугусто Пиночет Угарте потвърждават учас-
тието си в заговора, нуждата от външна намеса отпада. 

Законно избраното правителство на Реп
омунистически
. 
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ГРЕШКИТЕ НА БНЕ 
 

За успеха на преврата голяма вина има и правителството на БНЕ, което не успява 
да се справи с проблемите на страната. На първо място е невъзможността му да консо-
лидира управляващата коалиция и да възпре ултралевите групировки, търсещи револю-
ционно решение на обществените противоречия. Въпреки че е единствената управлява-
ща група, успяла да увеличи своето политическо влияние по време на собственото си 
управление57, БНЕ е разделен от противоречия. Оформят се две групи: „лява“ – включ-
ваща

ото и да 
се на

ие. Най-ясно личи то при аграрната рефор-
ма, к

ато „Родина и сво-
бода“

работниците и 
бедни

след като през 
1973 

 Социалистическата партия, МАПУ, Левите християндемократи и МИР, и „умере-
на“ с ЧКП, Радикалната партия и АПИ58. 

Левите в БНЕ излизат дори с идеята да създадат паралелна на властта партийна ор-
ганизация. Целта ѝ е да се тушират действията на реформистите в правителств

ложи революционният път на развитие. Но намеренията на лявото крило в БНЕ не 
се осъществяват пак поради липса на единство сред участващите в коалицията.  

Липсата на консенсус не дава възможност за отпор срещу организиращата се опо-
зиция. Правителството и президентът Алиенде се обявяват срещу насилието в обществе-
ния живот. Това е заявено и в програмата на БНЕ, но преструктурирането на икономика-
та предизвиква сериозно социално напрежен

ъдето се стига до въоръжени сблъсъци между отряди на земевладелците и спод-
вижниците на МИР59 и обезземлени селяни. 

Действията на крайнолевите групировки играят по-голяма роля за антиправителст-
вената агитация, отколкото намесата на ЦРУ. Често членове на МИР организират „прев-
земане и експроприации“ на малки предприятия и ферми, които не подлежат на нацио-
нализиране. Действията им отблъскват големи групи от средната класа, които не виждат 
никакви правителствени гаранции за собствеността си. Те са застрашени от произвола на 
ултралевите и затова се поддават на призивите за ред и сигурност, издигани от  опозици-
ята. Атентатите са осъществени от радикалните десни организации к

60. Те тероризират бедното население и допълнително изострят ситуацията. Стига 
се до състояние на необявена война между двете крайни групировки. 

Вина на правителството е и това, че не успява да се справи с проявите на екстреми-
зъм от двете страни на политическия спектър. Техният сблъсък оформя и една особеност 
в общественото развитие на Чили. Населението се разделя не по хоризонтална страти-
фикация, а вертикално. Интелигенцията като цяло подкрепя промените, земевладелската 
и икономическата върхушка са срещу тях, средната класа е разделена, 

те в градовете са твърдо за реформите, но в провинцията големи групи трудещи се 
в селското стопанство остават солидарни със собствениците на асиенди. 

В политически аспект разцеплението е предначертано от разногласията на БНЕ с 
ХДП. БНЕ идва на власт с подкрепата на християндемократите. Като реформисти те 
искат да помогнат за промяната в Чили, но в ХДП има силна дясна фракция, оглавявана 
от бившия президент Едуардо Фрей, която не споделя идеите на БНЕ. Благодарение на 
нея през 1972 г. се стига до обединяване с НП в опозиционна коалиция. А 

г. дясната група успява да оглави ръководството на ХДП и да избере Патрисио 
Аилвин за генерален секретар, подкрепата за правителството се изпарява. 

През юли 1972 г. президентът Алиенде прави опит да се споразумее с ХДП по ико-
номическата политика на правителството. Повод за преговорите е законопроектът, който 
спира експроприациите61. Президентът му налага вето, но вследствие на това християн-
демократите се оттеглят от преговорите. Натискът върху преговарящите страни е огро-
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мен. От една страна, МИР обвиняват правителството в „реформаторство“ и в отстъпване 
от програмните позиции. От друга страна, бившият лидер на ХДП Едуардо Фрей заявява 
на пр

за да се подготви за назряващия конф-
ликт. 

о положението сред нисшия 
съста

 е в резиденцията „То-
мас М

използват авторитета на ген. Пратс и да увеличат пълномощията му, 
за да

еговарящите, че ще напусне партията, ако се стигне до споразумение с БНЕ. Лич-
ността му е харизматична и заплахата оказва нужното въздействие.  

Споразумението с най-близката по възгледи и най-влиятелна опозиционна партия е 
провалено. Голяма роля за това имат политиката на Социалистическата партия и прези-
дентът Алиенде. На пленума през 1972 г., е гласувано за създаване на федерирана пар-
тия, въпреки че е известно нежеланието на ХДП да се формират изборни федерации. 
Християндемократите смятат, че така се налага поляризиране на политическия спектър и 
искат широки изборни пактове. След като управляващите поемат по пътя на конфронта-
цията, ХДП се съюзява с НП, „тъй като в противен случай има опасност тази партия да 
се превърне в притегателен център за всички недоволни и по този начин да завоюва 
голям изборен успех“62. Управляващата лява коалиция не успява да ограничи поляриза-
цията в обществото, но и не предприема мерки, 

Поддръжниците на БНЕ са достатъчно организирани, но ръководството няма план 
за противопоставяне при извънредни ситуации. 

Един от най-сериозните пропуски на правителството е лошото взаимодействие с 
армията. Поради традицията за неполитизиране на армията в Чили БНЕ не се решава да 
започне пропаганда там. Но опозицията се опитва да привлече всички слоеве на команд-
ния състав. Стремежът на десните да увеличат влиянието си сред въоръжените сили е 
следствие от неуспеха им да се противопоставят на правителството по конституционен 
път. До призиви на десните за гражданска война и намеса на военните се стига сравни-
телно късно, едва след парламентарните избори от 4 март 1973 г., когато БНЕ увеличава 
представителството си в парламента с 8% и показва, че стои във властта стабилно. През 
1973 г. по време на срещата си с подофицерите и офицерите от чилийската армия ген. 
Пратс забелязва брожение сред висшите чинове. Според нег

в тогава е все още спокойно. Генералът смята, че при размирици сухопътните сили 
ще застанат на страна на конституционното правителство63. 

Реалното положение на нещата личи от факта, че армията е толкова разделена, че 
дори главнокомандващият изказва опасения от размирици. Правителството губи пози-
ции, като разчита само на влиянието на ген. Пратс и на традициите сред военните. Тези 
гаранции са недостатъчни, както доказва опитът за преврат от 29 юли 1973 г. Тогава 
майор Роберто Супиер от 2. бронетанков полк изкарва 8 танка от казармите и тръгва към 
Министерството на националната отбрана. Там той освобождава задържаните по-рано 
военни, обвинени в подготовката за преврат, и вече с тях се насочва към президентския 
дворец. Военните се разгръщат на площада и започват да обстрелват сградата. Караби-
нерите в двореца завързват сражение. По това време президентът

оро“. Оттам с помощта на ген. Пратс и генералите Пиночет, Пикеринг, Урбина и 
Сепулведа той организира потушаването на метежа64. 

Случката би трябвало да покаже на президента и управляващите, че има нужда от 
по-радикални мерки и дори чистка в армията. След неуспешния бунт БНЕ укрепва свои-
те позиции сред обществото, а и в международно отношение, но това е кратковременен 
феномен. Вместо да 

 отстрани той нежелателните елементи във войската, управляващите се тревожат за 
неговата лоялност.  

Интересен е въпросът защо опозицията допуска този изолиран акт на бунт, който 
подлага на опасност всички антиправителствени кадри в армията. От една страна, липс-
ват данни, че той е съгласуван с основните заговорнически сили, а от друга, по този 
начин отпадат подозренията към голяма част от висшия офицерски състав, който участ-
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ва в потушаването на метежа. А и БНЕ се успокоява, че може да се справят с неподчине-
нието сред военните. За това спокойствие говори и фактът, че в новото правителство на 
президента Алиенде, съставено на 5 юли 1973 г., отново липсват кадри от армията. Пре-
говори се водят, но исканията на офицерите за 12 министри и смяна на икономическата 
поли

 на частните училища. Църквата и армията са против, но правителството не се 
отказ

равление, следейки настъпващия поли-
тичес

тическият престиж на ген. Пратс при следващите президентски избори. Те обаче 
настъпват едва след 17 години, когато Блок  на народното единство вече не съществу-
ва. 

вител

вътре. Липсата на единство в коалицията и дейността на ултралевите дават допъл-
нител

тика са оценени като неприемливи, затова опитът да се обвърже армията с консти-
туционното управление е прекратен. 

Идеята за образователна реформа е лансирана през април 1973 г. Тя допълнително 
усложнява положението, тъй като предвижда общо образование за всички деца и пре-
махване

ва и силно обтяга отношенията си с тези две важни за чилийското общество инсти-
туции. 

От изложеното дотук се вижда, че управляващата коалиция не насочва политиката 
си към приобщаване на войската и служещите в нея. Тя разчита на отделни личности-
съмишленици на БНЕ и не прави опит да проведе пропагандна или разяснителна работа 
сред военните. В резултат на това армейското уп

ки хаос, преосмисля конституционните си задължения и вижда в свое лице носител 
на реда и законността, които липсват в момента. 

През целия август военният преврат е възпиран само от ген. К. Пратс, който откри-
то подкрепя Конституцията. Развоят на събитията е решен с неговата оставка от 23 ав-
густ 1973 г., подадена под натиска на висшия офицерски състав от всички родове войс-
ки. Ген. Пратс е убеден, че с напускането си запазва целостта на армията и възпира ан-
типравителствените елементи в нея. Мястото му е заето от ген. Аугусто Пиночет, който 
обявява подкрепата си за Конституцията. Но само след 20 дни той оглавява преврата, в 
който е убит законно избраният президент на Чили. До 11 септември 1973 г. С. Алиенде 
е убеден, че положението в армията е стабилно. Правят се плановете да бъде използван 
поли

ът

 
ЗАЩО ЗАГИНА САЛВАДОР АЛИЕНДЕ 

 
От изложените дотук събития се очертават следните изводи за управлението на 

БНЕ и ролята на САЩ и ЦРУ за свалянето му. Вашингтон и ЦРУ използват нов подход 
при разрешаването на проблемите в Латинска Америка. Те търсят начин чрез икономи-
ческо и политическо влияние да предизвикат вътрешен конфликт. Така без пряка намеса 
успяват да свалят едно законно избрано правителство и да запазят престижа си на за-
щитници на демокрацията. Въпреки че още през 70-те години се предполага обвърза-
ността на САЩ с хунтата, липсата на преки доказателства позволяват тези твърдения да 
се определят като продукт на пропагандата на Източния блок. Работата на редица непра-

ствени организации като „Амнести интернешънъл“ 65 и „Хюмън райтс уоч“ по на-
рушаването на човешките права в Чили също помага да се съхрани престижът на САЩ. 

Успехът на подривните мерки до голяма степен се дължи на неумението на управ-
ляващите да се справят с проблемите в държавата. Те допускат опозицията да се консо-
лидира и да завземе основната част от медиите. Нерешителността спрямо спекулата и 
саботажите в производството и транспорта дават възможност да се разстрои икономика-
та от

ни козове на опозицията в борбата ѝ с икономическите и социалните преобразува-
ния. 
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В крайна сметка без външна помощ един военен преврат едва ли щеше да се осъ-
ществи, но е малко вероятно и осъществяването на прехода по мирен път. Натрупаното 
обществено напрежение е катализирано от външния фактор, но е следствие от местни 
предпоставки и рано или късно би намерило израз. Така че въпросът към 1973 г. е: вое-
нен преврат или гражданска война? Логично изборът на опозицията клони към първия 
вариант, тъй като прекият сблъсък с мнозинството несъмнено би бил пагубен за антип-
равит

во и да го замени с 
воене

-
тукво . Но опитът от управлението на Салвадор Алиенде говори за шанса да се преско-
чи от единия в другия лагер. Днес лагерът е мо един и правото на демократичен избор 
реално не съществува. Той вече е напр ите сили в световната политика. 

, И. М. Съдбовни срещи с фашизма риги, с фрак. С., 2003. 
llende’s Chile. Еd. P. O’Brien. New York,
kidmore, T., P. Smith. Modern His , 1984. 

равителство по отношение на чуждите 
фирми матически архив на Министерството на 
външн

аконодателни избори в Чили. – ДА на МВнР, оп. 25, а.е. 2798. 

Р, оп. 25, а.е. 
2798. 

 МВнР,  оп. 27, а.е. 3179. 

и 

г. 

елствените сили. Гражданската война не е приемлива и за САЩ, които в такъв 
случай би трябвало да се ангажират в още един горещ конфликт, нещо напълно нежела-
телно за президентската администрация на Ричард Никсън. 

Случаят с Чили през 1973 г. е показателен за политиката на САЩ в световен ма-
щаб. Въпреки заявените високи цели за защита на демокрацията и свободата, управля-
ващата прослойка в САЩ реализира изключително прагматични интереси. В случая тя 
не се поколебава да свали едно честно избрано от народа правителст

н режим. Успехът на операцията в Чили показва и възможностите на икономичес-
кия и политическия саботаж и принуда, които през съвременната история се използват 
все по-често като средства във външната политика на великите сили. 

Историята на управлението на БНЕ и на преврата на ген. Аугусто Пиночет очерта-
ват и възможностите за самостоятелно развитие на малките държави. Светът до 90-те 
години на ХХ в. е доминиран от двуполюсната система и трудно понася смяната на ста

то
 са

авен от Велик
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Gergana Aleksieva. BASQUE NATIONALISM BETWEEN PEACE AND CON-
FLICTS 

Common people usually relate the name of Basque to terrorism and violence. Behind this image 
stands one organization – ETA, whose main aim is the independence of the Basque state. The same aim is 
also priority of another organization – the Basque Nationalistic Party (BNP). The basic difference be-
tween them consists of the strategies and means to achieve it –confrontation and armed fight and peace 
and political fight relatively.  

S. Arana (the ideologist) illegally established BNP on July 31st 1895. BNP is Basque’s political 
weapon to fight against Spain. In spite of the biting tongue and bad attitude to the Spanish, violence has 
never been a means for achieving the aim. During the whole 20th century, the party was a constant figure 
in the Spanish political life, regularly won places on the elections for Cortes and did much for the auton-
omy of the Basque state and its practical realization. 

The dictatorship regime did not succeed in destroying Basque nationalism. On the contrary, to a 
certain degree it contributed to its intensification and radicalization. ETA appeared in the historical back-
ground of Franco’s dictatorship. Established in 1959 with a rather moderate manifest, the organization is 
a result of a generational conflict. Since anti – Spanish and independence ideas have always been specific 
features of the Basque nationalistic community, the novelty in ETA is the armed fight and terrorism as 
means for achieving its aims.  The latter have become main trait of the organization which follows the 
tactics – action-repressions-counterstrike.  

Even after the establishment and development of an autonomous government in the Basque state in 
1980, ETA has steadily continued to follow this tactics. Thus it actually refuses to admit the existence of 
Spanish democracy and Basque autonomy.  

BNP works in compliance with the system and abides the rules so that to achieve its aims step by 
step; its pre-election programmes show that parliamentarian fight is the only possible way the party would 
follow. ETA also withstands its tactics. For both of them the final aim and the means remain constant, no 

 whether Spain is governed by a dictator or democratically elected government. 
 
 
Името на баските е синоним за тероризъм и насилие в обществените представи. 

Зад този образ стои една организация – ЕТА, чиятo основна цел е независимостта на 
Страната на баските. Същият приоритет има и друга организация – Баската националис-
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тическа партия (БНП). Те не са единствените, но са най-ярките представители на баския 
национализъм. Основната разлика между тях се състои в стратегиите и методите за пос-
тиган

 баското 
обще

ависимост“), 
която

ост на 31 юли 1895 г. (на празника на св. Игнацио де Лойола, 
който

 с тези 6 народа, за да формира едно цяло“. Той 
нарич

ето на целта – съответно конфронтацията, изразяваща се във въоръжена борба, и 
мира и чисто политическите способи.  

Национализмът в Страната на баските се заражда в последната четвърт на XIX в. в 
Биская (една от баските провинции) като отговор на бързата трансформация на

ство в процеса на индустриализация, който предизвиква значителна емиграция от 
други части на Испания, възприемана като заплаха за традиционното баско общество, 
етнически опасна за местното население1. Един от видните изследователи на тази проб-
лематика – Хавиер Коркуера2 казва: „Баският национализъм се заражда в Биская от ин-
дустриалната революция и е „викът на един традиционалист, който се бунтува“. 

Началото на политическата дейност на С. Арана е маркирано от появата в Билбао 
на неговата книга „Bizkaya por su independencia“ („Биская за своята нез

 представлява актът на раждане на баския национализъм. Това е историко-
легендарен разказ на четири важни за баските битки. В тази творба се твърди, че Биская 
трябва да бъде независима от Испания, искане, което по-късно се разширява за цялата 
Страна на баските. Изложена е основната политическа цел – независимостта. Девизът е 
конкретизиран в „Господ и Стария закон“3. 

С. Арана развива интензивна дейност в Билбао. През 1894 г. създава общество, ка-
толическо и доста затворено; то обаче има кратък живот, явява се ембриона на БНП, 
която се ражда в нелегалн

 е кумир за Арана)4. 
Арана се спира на носталгията по Фуерос, т.е. Правата (тяхното съществуване е 

даденост за баските националисти) – баските са суверен народ, въпреки че Фуерос на 
всяка провинция са различни и Испанската  Корона никога не е заплашвала Страната на 
баските като единна политическа единица. Фуерос дават съществени икономически 
привилегии на баските и са популярни сред по-голяма част от населението; те предвиж-
дат освобождаване от данъци, тяхното отменяне е една от основните причини за разрас-
тване на национализма в края на XIX в. Арана желае възстановяването на Фуерос, защо-
то вярва, че те са осигурили механизма, чрез който баските се управляват сами и могат в 
бъдеще да бъдат средство за получаване на независимост, виждана като начин за запаз-
ваване на баската раса5. В програмата6 (чл. 8.) се казва: „Биская, заради нейната раса, 
език, вяра, характер и обичаи, сестра на Алава, Бенабаре, Гипускоа, Лапурди, Навара и 
Забероа, ще се обвърже или конфедерира

а това цяло, тази конфедерация Еускади, която в мисълта на основателя на баския 
национализъм и в последвалата политическа практика на неговата партия е нещо раз-
лично от Страната на баските. Това е начин за разбиране на Страната на баските, който 
предполага началната дефиниция на баското чрез расата, религията и волята за незави-
симост. Важна особеност на политическия стил на БНП е крайната рязкост. Първите 
демонстрации на националистите са съпроводени с възгласи: „Долу Испания!“, горене 
на испанското знаме, приветствени телеграми към враждебни държави7. БНП е полити-
ческото оръжие на баските за борба срещу Испания. Въпреки острия език и недоброто 
отношение към испанците, насилието не е метод за постигане на целта.   

През целия XX в. партията присъства постоянно в испанския политически живот, 
печели места на изборите за Кортеси. Идването на Републиката е приветствано с радост; 
БНП участва активно в изработването на новата Конституция; тя не подкрепя новия 
Основен закон заради противоречия по религиозни въпроси, а не поради установеното в 
него за автономиите. БНП е двигателят при изработването на Статут за автономия. Това 
е т.нар. Статут от Естеля, който не предвижда право за гласуване на имигрантите и 
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включва подписването на Конкордат на баската държава със Светия престол, за да се 
избегне прилагането на анти 8клерикалното законодателство на Републиката . 

заради идеите на 
Фран

 да го радикализира. БНП престава да го монополизира и има труден 
конку

а на икономически растеж, обогатявайки се и сътрудничейки на режима, вкл. 
бившите

ационализъм, чийто най-
важе

оно не се наблюдава идеологическо скъсване, тъй 
като 

действието на два фактора: националистическата идеология на 
С. Ар

Излизат много трудности и баските получават своето самоуправление едва през 
октомври 1936 г., месеци след избухването на Гражданската война. БНП активно сътруд-
ничи на републиканския лагер – той се явява неин естествен партньор 

ко. Тя участва в републиканските инициативи и институции в изгнание.  
Сред населението се наблюдава радикализация на настроенията поради силната 

централизация на властта след 1939 г. Умира надеждата, че съюзниците – победители 
във Втората световна война, ще отстранят управлението на Франко. Дикатурата не успя-
ва да унищожи национализма на баското общество; напротив, допринася в голяма сте-
пен да го засили и

рент в лицето  на ЕТА, организация, създадена от ново националистическо поко-
ление, много по-крайно в своите възгледи и съответно методи на действие. 

ЕТА се появява в историческия контекст на диктатурата на Франко, която среща 
много трудности при легитимирането си в Страната на баските по много причини. В 
същото време баските провинции преживяват период на интензивна индустриализация и 
масивна имиграция, което допринася за изоставянето на еускера (баският език), услож-
нено от франкистките репресии. Но едрата буржоазия, победителка в Гражданската вой-
на, и сектори от баската средна класа не се интересуват от това и участват активно в 
процес

 националисти9. 
Другите националисти запазват своята вяра и набюдават с тъга ситуацията в Стра-

ната на баските при франкизма, превръщайки използването на езика в политически сим-
вол на съпротива. Това противоречие създава криза в баския н

н израз е формирането на групата Екин (означава „да правиш“) от студенти в уни-
верситета в Билбао в началото на 50-те години. Нейните членове са основно от национа-
листически семейства, които са на мнение, че след 1937 г. БНП не работи. Основната 
цел на групата е изучаването на езика и баската история. Те установяват контакти с БНП 
и членове на баското правителство в изгнание, които ги разочароват заради връзките си 
с испанското републиканско правителство и с неефикасната борба срещу режима. Въп-
реки това, хората от групата се интегрират в младежкото крило на БНП. След години на 
трудни отношения с ръководството на партията я изоставят и основават нова организа-
ция с името „Euskadi ta Askatasuna“ („Еускади и свобода“)10. Тръгва се от едно и също, 
но вече идва ред на конфронтацията.  

Родена през 1959 г. с достатъчно умерен манифест11, ЕТА е следствие от поколен-
чески сблъсък, работа на младежи, неучаствали в Гражданската война, които са срещу 
генерацията от 1936 г. Първоначал

новата организация възприема догмите на С. Арана. Замествайки непрестижната 
концепция за расата с тази за етноса и давайки по-голямо значение на еускера като база 
на националистическата общност, ЕТА прави своя позицията на С. Арана, че Еускади е 
завоювана и окупирана през XIX в. от Испания. Тази позиция има много последователи 
през периода заради непрестанните репресии не само срещу национализма на баските, 
но и срещу обществото като цяло. Според Гурутс Хауреги „феноменът ЕТА е резултат 
от присъствието и взаимо

ана и франкизма“. Както показва Е. Луч, „ЕТА не се ражда само срещу Франко, но 
също и срещу Испания“12, т.е. врагът, който пречи за постигането на основната цел – 
независимостта на Еускади. Тъй като антииспанизмът и независимостта са знаци на 
идентичност за баската националистическа общност, новото при ЕТА е въоръжената 
борба и тероризма за постигането на целите. Това е основната и най-характерната и чер-
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та. Организационното отделяне на ЕТА я прави по-възприемчива за развитие извън тра-
диционната баска общност. 

Първият атентат на ЕТА е на 18 юли 1961 г., когато се проваля в опита си да сабо-
тира влак, превозващ бивши бойци от Гражданската война, който пътува към Сан Себас-
теан13. През 60-те години акциите са изолирани и по-скоро неуспешни. 

 се стига до процеса от Бургос . Целта е тероризмът да 
бъде 

ите 
идеи.

 20 декември 1973 г., когато той излиза от неделна служба в мад-
ридск

 на ЕТА увеличава своите възможности за мобилизация и т.нар. баски проблем се 
превр

 не участва в 
пакта

 към Платформата за демок-
ратич

на нейната идеология с Декларация на принци-
пите на БНП , в която, поддържайки лозунга на Арана и аспирациите за възстановяване 

Тактиката на ЕТА е следната: действие – репресии – контраудар. Отговор на реп-
ресиите на властта е убийството на шефа на Политико-социалната бригада на Гипускоа 
– М. Манзанас, на 2 август 1968 г. в Ирун. Франко отговаря с обявяване на извънредно 
положение; стига се до репресии и многобройни арести на дейци на ЕТА. Мадрид желае 
да има сурови наказания и така 14

изкоренен.  
Подсъдими в процеса са 16 дейци на ЕТА. Съдът започва работа на 3 декември 

1970 г.; заседанията продължават една седмица в климат на напрежение. Прокуратурата 
иска повече от 700 години затвор и 6 смъртни присъди. Двама от подсъдимите са свеще-
ници; Епископатът решава да не сътрудничи на правителството15. Това е индикация за 
дезинтеграцията на съюза, който триумфира в Гражданската война. След като властта не 
успява да скрие процеса, защото присъстват и чужди журналисти, тя трябва да убеди 
обществото, че това са терористи, а не патриоти. Адвокатите на защитата имат ключова 
роля. Процесът е най-добрата възможност, която организацията има, за да изложи сво

  
В резултат на вътрешния и външния натиск режимът е принуден да отстъпи. 

Смъртните присъди са препотвърдени от съда, но, възползвайки се от отвличането от 
ЕТА на германския консул в Сан Себастеан и заплахите, че ще бъде убит, ако те се при-
ведат в изпълнение, Франко ги заменя с дълги години затвор16. 

Въпреки суровите наказания и разгромът на организацията на най-високо ниво, тя 
не прекъсва дейността си. Най-мащабното събитие от края на франкистката диктатура е 
убийството на министър-председателя Л. Кареро Бланко (един от най-близките сътруд-
ници на диктатора) на

а църква17. Убийството му не е характерно за ЕТА, защото в този случай се действа 
извън Еускади; насочено е към политически деец, а не към локални агенти на държавни-
те органи за репресии18. Фр. Лера19 оценява атентата като нарушение на управленския 
континуитет на режима. Чрез този акт национализмът като основен идеологически из-
точник

ъща в един от най-важните за испанския преход. 
До 1975 г. поведението на ЕТА е напълно обяснимо. Краят на франкизма, дошъл 

със смъртта на диктатора, обаче не слага край на нейната дейност, а по-скоро води до 
радикализация на конфронтацията. 

По време на франкизма БНП оцелява в изгнание; отчита грешките си в предишната 
конюнктура на промяна на режима в Испания през 1930–1931 г., когато

 от Сан Себастеан, отсъствие, което има негативно отражение при утвърждаването 
на баския Статут. Заради това, във финалната фаза на франкизма БНП се намесва актив-
но в политическия живот, присъствайки активно в организациите на опозицията: под-
държа контакти с Демократичната хунта и се присъединява

на конвергенция20. 
БНП се явява отново като партия-общност с голяма сила в Еускади. След 30-

годишно прекъсване, в края на март 1977 г., няколко дни след нейната легализация като 
политическа партия, провежда своята Национална асамблея, която предполага обновя-
ване на ръководството21 и актуализация 
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на Фу

ове. Още през лятото на същата 
годин

 пускайки 
бяла 

овата на Статута за автономия, де факто преговорите са двуст-
ранни

 това, че проектът възлага съществуването на 
Стату

раната на баските се 
излъч

и, според чл. 33 от Статута, е да създаде департаментите 
на ба

ван, почти от неговото създаване, в 
поли

ерос, установява като политическа цел постигането на „баска автономна държава“, 
солидарна със „свободата и правата на останалите народи“ в Испания. В тази декларация 
БНП се дефинира като демократична, обществена, масова, неконфесионална партия, 
отворена към всички баски. Насилието не се предвижда като средство за постигане на 
целите.  

БНП участва във всички избори (влиза в испанските Кортеси според резултатите 
от изборите от юни 1977 г.), като печели достатъчно глас

а активно участва във всички инициативи, отнасящи се до формирането на баската 
Асамблея на парламентаристите, която ръководи процеса за получаване на предавтоно-
мия, по примера на Каталуня.  

На 29 октомври 1978 г., месец преди конституционния референдум, на заседание 
на ръководството на БНП е приета резолюция, която призовава своите последователи  не 
да отхвърлят демократичната Конституция с отрицателен вот, а по-скоро да регистрират 
протест срещу ограниченията върху баската автономия, въздържайки се или

бюлетина. Официалната позиция на партията е, че Конституцията не признава ис-
торическите права на баските23. Според Дж. Съливан24 лидерите на партията не могат да 
пропагандират гласуване в полза на новия Основен закон, но имат желание да работят в 
рамките на парламентарната система. Като цяло резултатите25 от конституционния ре-
ферендум в Страната на баските са по-скоро положителни, отколкото отрицателни.  

БНП стои и в осн
 – между нея и испанското правителство, в лицето на К. Гараикоечеа и премиера 

А. Суарес. Основното противоречие е в
та на баски национален суверенитет (без никаква отпратка към Испания), което 

правителството смята за несъвместимо с казаното в Конституцията, че суверенитетът 
принадлежи на испанския народ. Заради това окончателната редакция на чл. 1 прави 
отпратка към конституирането на баската автономна общност „вътре в испанската дър-
жава“, елиминирайки чл. 2 от проекта, според който „властта в Ст

ва от народа“26. 
Следвайки заложената в Конституцията процедура, Статутът е одобрен на рефе-

рендум (25 октомври 1979 г). Гласува около 60% от населението и 90,2% от него дава 
положителен вот27. На първите избори за баски регионален парламент през март 1980 г. 
БНП печели 37,5%28 и правото да състави правителство и да управлява Страната на 
баските. 

След изборите Парламентът избира ръководител на правителството, следвайки 
временните норми, фиксирани в Първа преходна разпоредба на Статута. Изборът пада 
върху лидера на БНП К. Гараикоечеа; сесията на инвеститура се провежда на 9 април 
(Парламентът се конституира на 31 март) и е избран на второ гласуване с 25 гласа „за“ и 
24 „против“. На 13 април Кралят подписва Декрет за назначаването му. Формира се 
едноцветно правителство – на БНП – като се следва класическата схема29. 

Първата мярка на лендакар
ското правителство, на брой 13. Учредяването на автономната администрация не 

започва от нулата, защото разчита на предавтономната организация, която в своя после-
ден етап е ръководена също от К. Гараикоечеа30. 

Парламентът на Страната на баските е обвиня
тическо бездействие, така че се поставя под въпрос самоуправлението. Въпреки че 

ръководителят на Законодателната камара отрича такова бездействие, припомняйки 
техническите трудности, произлизащи от липсата на постоянно седалище, за девет месе-
ца живот са одобрени само два закона31. 
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Първите закони полагат основите на току-що учредената автономна общност. Сред 
тях трябва да бъдат отличени: Закон 1/1980, от 23 май, с който се фиксира във Витория 
резиденцията на институциите на общността, изпълнявайки по този начин разпоредбите 
на чл. 147.2 от Конституцията; Закон 2/1981, от 2 февруари, който регулира Статута на 
баските парламентаристи; закон за назначаване на сенатори-представители на Еускади. 
През 1982 г. Баският парламент одобрява закон, създаващ обществена агенция, която да 
управлява първата телевизионна трансмисия в региона.  

ма на региона, колкото е възможно вът-
ре в 

и 42% от вота , доказателст-
во за

дини до наши дни БНП, самостоятелно или в коалиция,  неиз-
мено

но, шефа на франкистката партия 
в гр. 

т от около 1-1,5 млрд. песети, набирани чрез обирите, данъка, продажба на нарко-
тици и доходи от хазарт36. Статистиката: през 1975 г. ЕТА убива 6 души, следващата 
1976 г. жертвите нарастват на 16, а за 1984 г. те достигат 3437. От 1979 г. започва и теро-
ристична кампания срещу туристически ето цели да навреди на образа на Ис-

, защото 
да прави 

авление в Страната на баските 
, ЕТА продължава да следва тактиката си неотклонно: в 

 от началото на прехода до 1985 г. бро-

втората половина на 80-те години ЕТА увеличава своите атентати, които се 
то население в цяла Испания. Най-кървави са 
а (21 жертви) и в Сарагоса (11), съответно през 

алите от ръката на 
. През следващите години се редуват преговори, обявяване на примирия 

През ноември 1982 г. баското правителство създава собствена енергийна агенция, 
чиято цел е да направи региона толкова самодостатъчен в енергийно отношение, колко-
то е възможно. Силно индустриализираният баски регион, най-вече около Билбао, кон-
сумира много енергия, която се набавя извън него. Баското правителство си поставя 
целта да създава толкова от енергията, необходи

него като доказателство, че политическата и икономическата автономия не означа-
ват много в днешния свят, ако имат зависимост от енергийни източници32. 

В рамките на първия и мандат са изградени основите на регионалната автономия; 
на първо място се уточняват финансовите параметри (Икономическите споразумения); 
създават се собствени полиция и енергийна агенция на региона, усвояват се всички ком-
петенции в образованието. На 26 февруари 1984 г. се провеждат вторите регионални 
избори; БНП отново излиза като най-голяма сила, печелейк 33

 успешна тактика. 
През следващите го

 е на власт в Страната на баските.   
Х. Санчес-Куенка34 споделя, че ЕТА е „главната аномалия на испанската демокра-

ция“. Още в самото начало на 1976 г. правителството се опитва да намали напрежението 
чрез отмяната на Антитерористичния закон от предишната година. Привържениците на 
насилието отговарят с убийствата на кмета на Галдака

Басаури и индустриалеца Анхел Барасади, близък до БНП35.    
От 1977 г. темпото в дейността на ЕТА се засилва с голям брой впечатляващи 

убийства. Целите варират от висши военни до офицери от Гражданската гвардия, извес-
тни хора с десни убеждения, общински съветници и подозрителни информатори. Има и 
няколко зрелищни обира на финансови средства, а през декември 1977 г. са откраднати 
900 кг. пластичен експлозив. ЕТА има добра финансова база, събира т.нар. революцио-
нен данък. Според полицейските източници, баските терористи разполагат с ежегоден 
бюдже

 обекти, ко
пания в чужбина. Войната продължава. Действията на ЕТА имат оспорван успех

мията и следователно редуцират възможностите на правителството ядосват ар
отстъпки на баските аспирации. 

Дори и след установяването на автономното упр
през 1980 г. и неговото развитие
1 а убива 93 души, а в периода

38
980 г. организацият
ят на жертвите годишно се движи между 24 и 34 .  

През 
превръщат в наказания срещу цивилно
бийствата в супермаркети в Барселону
юни и декември 1987 г. През същата година общият брой на загин
терористите е 52
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от страна на ЕТА и тяхното нарушаване, отново от нея. Испания успява да привлече на 
ти, което нанася сериозни щети в тила на врага39. В резултат 
ртви на атентатите стават най-вече политици. Организация-

95 г. има опит за покушение срещу краля, на след-
редседателят Х. М. Аснар. През 1996 г. в Страната 

СРП за региона, и Фр. Томас и Валиенте – 

отхвърля политическите мотиви в 
организацията. 

та, постепенно се заменя с „наси-
която се осъществява не в името на постигане на конкретни 

р
 действията на терористите са оправдани до определен мо-

е, които се поставят, са различни: първите демократични избори, Конс-
номия. Тези събития обаче означават едно: условията се 

п ат 
тат, че водят „справедлива война“ и че са колониално 

пания дори през 90-те години42. Реално ЕТА отказва да признае същест-
ката автономия.   

 

мата и по правилата, за да достигне целите си, стъпка по стъп-
са 

финалната цел, и 
 остават константни, без значение дали в Мадрид управля-
 избрано правителство. 
т БНП избори показват кого подкрепя обществото. 

чение: през последните 20 години не се наблюдава промяна в традицион-
н е на ЕТА и БНП, нито в тяхната стратегия. Примерите от съвремието го 
доказват: на 6 декември 2004 г. (годишнина от Конституцията) са поставени пет бомби в 
Мадрид и една във Валядолид, а в началото на 2005 г. ръководителят на баската авто-
номна общност Хуан Ибарече предлага план (известен като плана „Ибарече“), който 
предвижда асоцииране с Испания, т.е. Страната на баските сама да определи връзките си 
с нея. 

 
                                                

своя страна френските влас
в средата на 90-те години же
та се цели на високо: през август 19

нистър-пващата година мишена е ми
на баските са убити Ф. Мухика – шеф на И
бивш председател на Конституционния съд40.  

Вече споменатият изследовател Санчес-Куенка 
дейността на ЕТА; целта на терора е поддържането и запазването на 
„Инструменталното насилие“, от времето на диктатура
лие за идентификация“, 
езултати, а за поддържане на сплотеността“41. 

Много хора смятат, че
мент. Границит
титуцията, Статутът за авто
роменят и новата ситуация изисква ново отношение. Дейците от ЕТА обаче не отдав

мяната. Те смязначение на про
зависими от Ис
вуването на испанската демокрация и бас

Обществото е на мнение, че ЕТА се превръща в мафиотска организация и действа
по силата на инерцията. 

БНП работи в систе
ка; предизборните и програми показват, че парламентарните пътища на действие 

 за нея. ЕТА също не изневерява на себе си. И единствено приемливите
методите на действие за двете
ва диктатор или демократично

Поредицата спечелени о
В заклю

ото поведени
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МЕЖДУНАРОДНАТА АРХИВНА ОБЩНОСТ И ПРОБЛЕМИТЕ НА 
ДОСТЪПА В СЪВРЕМЕННИТЕ АРХИВИ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА 

ВОЙНА ДО 80-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ В.  
 

РАЛИЦА ЦВЕТКОВА 
 
 
Ralitsa Tsvetkova. THE INTERNATIONAL ARCHIVAL COMMUNITY AND THE 

PROBLEMS OF ACCESS TO ARCHIVES IN THE PERIOD AFTER WORLD WAR II 
UNTIL THE 80S OF THE 20TH CENTURY 

The study treats issues related to the liberalization of the archives and their opening for the public 
in the period after World War II until the late 80s of the XX C. Special attention has been paid to the 
international archival forums on the establishment of optimal conditions for free use of the public archival 
resource. 

The reports and discussions reviewed attest to the active engagement of the professional archiving 
community with the issues of regulations and management of access to the archival documents. 

Regardless of the numerous initiatives, however, in the period reviewed the problems of 
liberalization remained unsolved. An attempt has been made to identify the specific causes for this, one of 
the most essential among them being the existence of two models of archiving system – liberal and 
totalitarian, characteristic of the two opposing military and political blocs – Western and Eastern. 

 
 
Една от основните дейности, свързани с функционирането на архивите, е създава-

нето на оптимални условия за използване на документите, което включва осигуряване на 
регламентиран достъп на потребителите до интересуващата ги информация. Визираните 
проблеми около ползването на обществения архивен ресурс са предмет на обсъждания, 
дискусии, публикации, а нерядко и спекулации в публичното пространство години на-
ред. Темата придобива особено актуално звучене от края на 80-те и началото на 90-те 
години на миналия век, което е обяснимо с оглед цялостните преобразувания в общест-
вено-политическата, икономическата и културната сфера след разпадането на бившия 
Съветски съюз и мрежата от негови сателити. С края на Студената война и рухването на 
т.нар. желязна завеса страните от дотогавашния социалистически лагер са подложени на 
трансформации, чиято цел е постепенното им приобщаване към традициите и постиже-
нията на демократичните държави. Започналите промени не подминават и архивната 
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система, която обичайно се схваща като консервативна поради своя характер и цели, а 
именно – съхраняване на историческата памет на обществото. Архивната реформа се 
разглежда като неизбежна последица от променената ситуация, а един от аспектите ѝ е 
проблемът за осигуряването на свободен достъп до архивите, респ. до намиращите се в 
тях документи, за всички граждани без оглед на каквито и да е различия. Въпросите, 
свързани с либерализирането на архивите и тяхното „откриване“ за широката публика, 
обаче са дискутирани от архивната професионална общност и поставяни в дневния ред 
на международните форуми далеч преди споменатите по-горе сътресения. 

За пръв път проблемът за достъпа до архивите за научни изследвания е поставен за 
разискване на Международния конгрес на архивистите и библиотекарите, състоял се в 
столи

ес към документите за Новото време, а същевременно са на-
лице 

роект демонстрира безсилието на архивисти и изследователи от 
демо

очен – с всички произтичащи от това последици допълнително затруднява 
съвм

цата на Белгия през 1910 г. Въпреки че до обсъждане така и не се стига (доклади 
по тази тема не постъпват) в хода на изложенията отчетливо прозвучава искането за по-
голяма откритост на архивите за целите на използването във всичките му аспекти (науч-
ноизследователски, частен, от правов характер, за нуждите на администрацията и пр.) 1. 

След Първата световна война въпросът за регламентацията на свободния достъп до 
архивните източници се задълбочава, оставайки все така нерешен2. В този период се 
наблюдава пораснал интер

тежки условия за достъп до тях, особено след идването на власт на фашистките и 
тоталитарни режими. 

За да се решат в някаква степен проблемите с ползването на архивите и да се ком-
пенсира липсата на оптимални условия за работа на изследователите към Обществото на 
народите се предвижда създаването на „факсимилна колекция от филми“, или общ ката-
лог на документите от националните архиви, под формата на „милиони негативи“. Об-
мислянето на подобен п

кратичните страни да решат проблема с достъпа. Западните специалисти историци 
констатират с огорчение, че „те познават  ХІХ в. по-малко, в сравнение с ХVІ в.“ По 
отношение на достъпа в практиката продължава да битува „закона на века“ (по опреде-
лението на един архивист от края на ХІХ в.), т.е. през ХІХ в. се разкриват документите, 
отнасящи се за ХVIII в., през ХХ в. – за ХІХ в.3 

Втората световна война повече от всички предишни военни конфликти води до 
промяна в ценностната система и нагласите на обществата като цяло. Катаклизмите, 
предизвикани от нея, рефлектират и върху съдбата на архивите, много от които сменят 
собствениците си в резултат на териториалните промени в хода и след края на войната, 
други, за съжаление, изчезват безвъзвратно4. В новата историческа ситуация бавно, но 
сигурно се променя и манталитетът на хората, които проумяват колко уязвимо е архив-
ното наследство, за чието запазване са необходими не само постоянни грижи, но и обща 
воля за съхраняване на световната историческа памет. Многобройни са проблемите, 
предизвикани от следвоенните мерки. Остават нерешени и въпросите, наследени от ми-
налото. Разделението на света на два противостоящи си военнополитически блока – 
Западен и Изт

естните инициативи на архивната професионална общност. Независимо от същест-
вуващите обективни пречки за изграждане на единна политика по отношение на архиви-
те, от началото на 50-те години на XX в. насетне са подети множество инициативи за 
съвместно професионално решаване на най-належащите проблеми.  

Още през 1946 г. в качеството си на главен архивист на САЩ Солон Бък подготвя 
доклад под надслов „Проектопрограма на Организацията на Обединените нации по въп-
росите на образованието, науката и културата в областта на архивната политика“, както 
и реч, произнесена на X годишен конгрес на Обществото на американските архивисти, 
озаглавена „Единният свят на архивистите“. В тях излага идеите си за международно 
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сътрудничество в областта на архивната дейност, като предлага „създаването на между-
народна организация, ангажирана със съхраняването, усъвършенстването и осигуряване-
то на най-ефективно използване на архивното наследство на човечеството в целия 
свят“5. Апелът на С. Бък към професионалната общност за единодействие и консенсус 
по от

ормация в хуманитарните области е сред 
основ

Ли-
сабон

я); 2. администрацията на архивите предоставя материали след 
запит

думите на английския либерален историк лорд Актън (Джон Емерик Едуард 

ношение съдбата на архивите е продиктуван от стремежа да се противостои на 
националистически интереси, които биха били във вреда на световното културно богатс-
тво. Според него „научните достижения, основаващи се на архивните ресурси на отделна 
страна, не могат да не се оценяват като едностранни и националистически. Единствената 
алтернатива на това е свободният достъп до всички първоизточници, в която и страна да 
се намират те, а също и изготвянето на фотокопия и тяхната обмяна“6. 

Схващанията на американските архивисти се споделят и от други техни колеги, 
които стават инициатори за провеждането на международни форуми и други прояви на 
сътрудничество, посветени на проблемите с достъпа до архивите. В периода след Втора-
та световна война разпространението на инф

ните приоритети в дейността на Юнеско, а въпросът за използването на архивни 
документи си остава един от най-важните в програмата и дейността на Международния 
съвет на архивите (МСА). 

Под една или друга форма този въпрос се поставя почти на всеки международен 
архивен форум от 1950 г. насам, независимо дали се обсъждат проблеми на държавни 
или частни архиви, на такива на обществени или църковни организации. Неговото реше-
ние може да се облекчи или пък да се усложни от състоянието на научносправочния 
апарат на архивите, тяхната техническа база (копирни машини, апарати за микрофилми-
ране, компютри и др.), времето и условията за работа в читалните зали, юридическите 
норми за достъпа и др. 

На петата Международна кръглата маса на архивите, проведена през 1959 г. в 
, Робер Анри Ботие отделя на този въпрос цял раздел от доклада си. В представе-

ния на вниманието на аудиторията материал „Архивите на служба на историческите 
изследвания“ френският учен констатира различията в реда за достъп, съществуващи в 
архивите на отделните страни. Ботие акцентира върху обстоятелството, че в различните 
държави ограничителният период варира от 100 и повече години в Белгия до пълна лип-
са на такъв в Полша. В доклада е  отбелязана и тенденцията към намаляване на посоче-
ните срокове до установяването на 50- или даже 30-годишен срок на давност. Ценни 
сведения се предоставят и за процедурата, която трябва да се спази преди получаване на 
разрешение за използване на доста по-късни документи: 1. разрешение се дава от цент-
ралната администрация на архивите (Белгия, бившите ГДР и Чехословакия, Италия, 
Холандия, Португали

ване до институциите, предали материалите (Гана, Гърция, Румъния); 3. разреше-
нието се дава от фондообразувателите, предали своите документи в архива или наложи-
ли съответните ограничения (Австралия, Великобритания, Дания, САЩ, бившата ФРГ, 
Швеция) 7. 

Въпросът за правото на свободен достъп до източниците на информация не е при-
оритет единствено на архивистите или на историците като най-заинтересованите изсле-
дователи, боравещи с архивните свидетелства за миналото. Той се поставя от самия жи-
вот и нерядко поражда спорове както в средите на законодателите, така и сред научната 
общественост. През 1958 г. във Великобритания чрез специален акт на парламента е 
забранено предоставянето на документи, създадени през последните 50 години. Това 
предизвиква остра полемика. Актът е характеризиран като консервативен и реакционен, 
пред който бледнеят дори и „средновековните“ порядки. Неговите противници често 
цитирали 
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Далб

ия 
депар

Канада Лемб (W. K. Lamb) 
застъ

ароден форум своята гледна точка споделя и завеждащият 
Цент

 90-те години 
на XX

ерг): „Да се затворят архивите за историците, означава да се предаде историята в 
ръцете на врага“. През 1966 г. премиерът Харолд Уилсън подписва специално постанов-
ление за откриване на архивните материали до 1922 г., т.е. практически срокът се нама-
лява до 43 години. Впоследствие е съкратен с още 13 години и в момента е 308.  

В средата на 60-те години в САЩ е създадена специална комисия на Държавн
тамент, на която е възложена задачата да проучи и подготви изследване за дипло-

матическите архиви на 74 страни. Целта ѝ е да изясни възможностите за достъп до ар-
хивните материали там. Данните са достатъчно красноречиви и показателни: в 27 страни 
архивите са или абсолютно недостъпни за изследователи, или в тях няма конкретни раз-
поредби за достъпа; в 17 страни този въпрос се решава индивидуално за всяко лице; в 12 
страни ограничителният срок не надвишава 50 години; и примерно в около 30 държави 
дипломатическите документи са достъпни след изтичането на определен срок (от 50 до 
100 години) или след определена дата. Дискусията в Канада също е оживена. Там огра-
ничителният срок е фиксиран до 35 години9.   

На фона на описаната по-горе ситуация не е никак странно, че въпросът за „опрос-
тяване на достъпа до архивите“ е поставен като приоритетен в дневния ред на извънред-
ния Международен конгрес на архивите, проведен във Вашингтон през 1966 г. Сред 
обществеността по това време се оформя мнението, че документите не се създават от 
историците и целта на архивите не са научните търсения. Тяхното създаване е резултат 
от практическите нужди (от юридическа гледна точка) на държавата, различните учреж-
дения, корпорации или частни лица. Оттук се налага изводът, че собствениците на архи-
вите, независимо дали държавни институции, обществени организации или частни лица, 
съобразяващи се със собствените си интереси, имат правото да забранят или ограничат 
използването на документите. От такава гледна точка при въвеждането на ограничения-
та се взема предвид националната сигурност, търговската тайна или личният живот.  

В доклада си ръководителят на Архивната служба на 
пва концепцията, че „всяко секретно мероприятие на правителството е несъвмес-

тимо с демокрацията“ и липсата на свободен достъп до информация представлява нару-
шение на гражданските права. Без пълното познаване на фактите нацията не може да 
упражнява контрол върху правителството. Компромис между двата противостоящи 
принципа Лемб намира във фиксирането на 25-годишен срок, след който администраци-
ята да предоставя документацията си на разположение на обществото. На конгреса се 
поставят за разискване и въпросите за достъпа до икономическите и частните архиви. 
Темата е подета от председателя на Холандската архивна служба Харденберг (H. 
Hardenberg), който отбелязва липсата на яснота около решаването на проблема в законо-
дателно отношение.   

На разглеждания междун
ралния партиен архив при Института „Маркс – Ленин“ (ЦПА ИМЛ) при ЦК на 

КПСС А. А. Соловьов. Изказвайки принципно съгласие с необходимостта от облекчава-
не на достъпа, съветският представител подчертава, че не е дошло времето за отмяната 
на ограниченията и поставя въпроса за тяхната разумна регламентация и отпадането на 
неоправданите препятствия при работата в архивите. Той прави класификация на огра-
ниченията, като ги разделя на три групи: ограничения във времето; ограничения по от-
ношение на съдържанието; ограничения за кръга на изследователите. След това Соло-
вьов информира делегатите, че в Съветския съюз не съществуват ограничителни срокове 
за допускане на изследователите в архивите 10. Въпреки това, в последвалия период ус-
ловията за достъп до архивите в СССР не се променят съществено чак до

 в., което предопределя в известна степен забавянето в развитието на историческа-
та наука. 
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В търсене на адекватно за времето решение на разглежданите проблеми секретарят 
на изпълнителния комитет на МСА Шарл Кечкемети прави предложение да се създаде 
„международен читателски билет“, издаван от дирекциите на архивите или от други 
национални архивни служби. По замисъла на автора този билет може да служи като 
своеобразно удостоверение – препоръка за работа в чуждестранни архивохранилища. 

Като взима под внимание развитието на съвременната наука, конгресът „изразява 
пожелание, че отговорните архивни власти ще вземат мерки за съществено облекчение 
на правилата за достъп до архивите по пътя на съкращаването, доколкото това е въз-
можн

и представител, се запознават с посочения доклад. В него се изтъква, че прак-
тикат

 са и различни ограничителни срокове, преди изтичането на които ар-
хивни

 на редица държави. 50-
годиш

 предоставена на държавните архиви. 

о, на съществуващите ограничителни срокове и посредством предсрочното откри-
ване на определени категории документи за целите на изследователите“. За проучването 
на възможностите по този въпрос е препоръчано да се създаде работна група. В тази 
насока е изготвен и доклад от Робер Анри Ботие, професор в Екол де Шарт, Париж, и 
главен секретар на Десетата международна конференция на Кръглата маса, състояла се 
от 9 до 11 май 1967 г.в Копенхаген, озаглавен „Конкретни проблеми, поставени на ар-
хивните дирекции от проектите за либерализацията на използването на документите“. 
Докладът е изработен въз основа на отговорите на подробни въпросници, които са по-
пълнени предварително от отделни страни11. На Кръглата маса делегатите, между които 
и българск

а при използването на документите в отделните страни е коренно различна поради 
съществуването на разнородни архивни системи и на съществени отлики по отношение 
на юридическите и административните норми. Една от най-разпространените пречки за 
по-пълна либерализация на достъпа до документи е признатата законна воля на всяка 
държава да защити своята външна и вътрешна сигурност, както и гарантиране на авторс-
кото право и правото на лична тайна на всеки гражданин. В някои страни се ограничава 
използването на документите, които засягат религията, икономическите и финансовите 
интереси на държавата, на частния бизнес и на личността12. 

Предвидени
те документи не могат да се ползват. Едни от тях са свързани с такива исторически 

събития като Първата или Втората световна война, смяна на системата на управление, а 
други – с фиксираните срокове, след които институциитефондообразуватели предават 
документите си в държавните архиви (25, 30, 50 и повече години). Преобладават сроко-
вете между 30 и 50 години. 30-годишният срок се свързва с практическите справки, кои-
то архивите се опитват да избегнат, както и с бурните политически събития, свързани с 
нацизма, фашизма, Испанската гражданска война, Втората световна война и други въп-
роси, които тогава все още са предмет на текущата политика

ният срок в повечето случаи се свързва с личните документи и с изискванията на 
законите за авторското право. 

Някои категории документи са труднодостъпни поради това, че се съхраняват от 
самите институции, в резултат от чиято дейност са създадени. Това се отнася за архиви-
те на министерствата на външните работи, на отбраната и др. Ако документите са преда-
дени в държавните архиви, те нерядко се подчиняват на норми, изработени от съответ-
ните министерства, от които произхождат. Подобни трудности се откриват и по отноше-
ние документите на коронованите особи, президентствата, министерските съвети, пар-
ламентите. Някои институции като ведомствата на външните работи, на вътрешните 
работи, на правосъдието, на отбраната или забраняват достъпа до документите, създаде-
ни от тях, или дават разрешения за ползване, като се съобразяват с всеки конкретен слу-
чай. В отделни страни преценката е

Друга категория документи не се предоставя за ползване в значително по-
продължителни срокове в сравнение със споменатите по-горе. Това са документи от 
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личен произход или засягащи дейността на отделната личност, особено в случаите, кога-
то документите биха могли да я компрометират. За да се защити правото на гражданите 
на личен живот и частна собственост, до определени документи достъпът е свободен 
едва след срок от 50 до 125 години. Сред тези документи са: първичните статистически 
материали, данъчните досиета, които съдържат информация за печалбата, фирмените, 
ипотечните и други действия, свързани с т.нар. търговска тайна, лични и медицински 
досиета, оригинални актове и пълномощия, съдебни, полицейски и затворнически доси-
ета, регистри за гражданско състояние и пр.13 

Докладчикът Ботие отбелязва очерталата се тенденция за съкращаване на срокове-
те, след които документите могат свободно да се използват от 50 на 30 години средно от 
датата на създаването им. Тази тенденция се обуславя от нарасналия интерес на истори-
ците към съвременните проблеми, но тя създава трудности за архивистите от кадрови, 
финансов, материален и друг характер. Преценява се, че събитията, предшествали Пър-
вата световна война, са отзвучали, докато тези отпреди Втората световна война са още 
твърде актуални и свързани с политиката на редица страни. Поради тези съображения 
Ботие предлага срокът за предоставяне достъп до документите да се определи на 30 до 
40 години от създаването им според условията, които съществуват във всяка отделна 
държава. 

Стъпка в посока либерализиране ползването на документите е предложението да се 
отхвъ

 наследство. Десетилетия наред на по-
добн

въпросите, свързани с микрофилмирането, Шарл Кечкемети предлага да се изработи 

рлят по принцип забранените периоди, които се отнасят за всички фондове и всич-
ки потребители, а да се възприеме друга, вече диференцирана система, при която да се 
взима решение за конкретните документи и читателите, които ще ги ползват. За функци-
онирането на тази система той разглежда два варианта: 1. създаването на два отделни 
ограничителни срока – един за секретни и друг за административни документи; 2. на 
дирекциите на архивите да се делегират пълномощията да / или да не предоставят делата 
от административен характер, „изхождайки от вида на изследването и категорията на 
изследователя“. 

В препоръките на Х конференция се съдържа следното: „Вземайки под внимание 
изискванията на съвременните исторически, икономически и обществени науки, дирек-
циите на архивите да наложат 30-годишен ограничителен срок, а за някои категории 
документи – 50; като се откажат от общите за всички видове документи и изследователи 
ограничителни периоди, да използват за това диференцирана система посредством дава-
нето на администрацията на архивите на правомощия да решава от името на собственика 
или неговия наследник (след предоставянето от последния на съответното разрешение) 
въпроса за предоставянето на документи от  частни сбирки“14. 

Без да претендира за цялостно и окончателно решение на проблема за достъпа до 
архивни документи, разгледаният доклад свидетелства за опитите на международната 
архивна общност да постави за обсъждане пред възможно най-широка аудитория въпро-
сите около свободното използване на архивното

и форуми, както и в по-тесните среди на архивната колегия в отделните държави, 
ще се разискват обстоятелствата, свързани с достъпа до документите. Пример за анга-
жираността на МСА към посочената проблематика е проведеният от 3 до 7 септември 
1968 г. в Мадрид VI Международен конгрес на архивите. В дневния ред на заседанията 
присъства подетата от предходния Извънреден конгрес тема за либерализиране на дос-
тъпа до архивите. Основният доклад е изнесен от Шарл  Кечкемети, който разглежда 
режимите на използване на документите в отделните страни, сходствата и различията по 
отношение ролята на държавата15. 

В преамбюла на своя доклад за улесняване на достъпа до архивните материали и 

 187 



обща линия, т.е. да се формулират  положения, удовлетворяващи повече или по-малко 
всички заинтересовани. Въвеждането на подобен режим на достъп цели да улесни изс-
ледов

енти; 
граж

оръчва на архивните институции в различните държави да положат усилия за 
прем

ля, че за последното десе-
тилет

 
апара

ателите на архивните материали. Кечкемети ясно си дава сметка, че изработването 
на каквито и да е задължителни „норми“ е трудна задача. Ето защо по-скоро има пред-
вид провеждането на известни реформи. В тази връзка той смята микрофилмирането 
като възможен вариант за частично решаване на проблема с достъпа. Мадридският конг-
рес записва като препоръка към подетите по-рано предложения: „[…] а. с цел облекча-
ването на научните изследвания и отстраняването на всички неоправдани ограничения, 
закритият период на архивите не трябва да превишава в общи линии 30 години, при 
което определени серии или фондове могат да бъдат разкривани по-рано, а пък други 
засекретени документи може да не се предоставят на учените и по-продължително вре-
ме, което обаче не може да надвишава 80 години; б. ограничителният период и правила-
та за достъп трябва да се уеднаквят, както за частните, така и за държавните докум

даните на дадена страна и чужденците трябва да са равнопоставени по отношение 
на достъпа; в. преди въвеждането на международни читателски билети трябва да се въ-
ведат национални читателски билети, осигуряващи достъп до всички архивни учрежде-
ния в пределите на дадена страна; г. да поддържа и поощрява издаването на микрофил-
ми и създаването на такива по молба на учените, независимо от обема на документите и 
от целта на изследването“16. 

В доклада си Кечкемети подчертава тенденцията към увеличаване процента на чи-
тателите, бързото развитие на съвременните исторически изследвания и разширяване 
полето на новата проблематика. Разглежда въпросите за сроковете за използване на ар-
хивните документи, както и на частни документи (лични фондове), режимът за чуждест-
ранни читатели, микрофилмите за тях и пр. На конгреса се правят практически изводи и 
се преп

ахване на всяко неоправдано ограничение с цел да се разшири достъпът до архиви-
те за научни изследвания и други цели17. 

Преди да измине едно десетилетие, се налага отново да бъдат обсъждани  пробле-
мите около ползването на архивите на международно ниво. Една от дискутираните теми 
на VIII Международен конгрес на архивите, проведен от 27 септември  до 1 октомври 
1976 г. във Вашингтон, е тази за „радикалните изменения в достъпа и използването на 
архивите“, като по този проблем са изнесени три доклада от представителите на Унга-
рия, Индия и тогавашна ФРГ. Това са съотв. „Увеличаване на читателите в архивите в 
периода след Втората световна война“, „Либерализация на достъпа и използването на 
архивите“ и „Прогресът в техниката и разширяване на достъпа в архивите“18. По време 
на разискванията по въпросите за използването на документите се очертават много 
трудности. Те произтичат най-вече от различията в законодателството и практиката на 
отделните държави, особености, които в редица случаи правят недостъпна документаци-
ята,  необходима за научни и практически цели. 

В доклада си индийският представител С. Прасад споде
ие се забелязва тенденция да се предоставят за исторически изследвания докумен-

ти от по-късна дата. В много страни изследователите се допускат да работят с докумен-
тация с 30-годишна давност, а само няколко години преди това срокът е бил 50 години. 
Изключение правят Франция и Белгия, където архивите са закрити за значително по-
дълъг срок. Докладчикът изказва необходимостта от усъвършенстването на справочния

т на архивите във връзка с описаните процеси. Отбелязва се, че в някои страни все 
още съществено е ограничен достъпът до  частната документация, до архиви с търговс-
ка, банкова и друга информация. Спирайки се на проблема с достъпа до архивните мате-
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риали на ООН и други международни организации, С. Прасад подчертава, че „достъпът 
до (тези) архиви далеч не е задоволителен“19. 

Докладът на германския представител Х. Боберах  е посветен в общи линии на 
влиянието на техническата база на архивите върху по-широкото използване на архивна-
та документация. Докладчикът счита, че въз основа на отговорите от проведена анкета, 
може

те, участващи в подбо-
ра на

 се обръща внимание на спецификите при използване на архивите в 
разви

рхивите, действащи в различните страни 

 да се направи следният извод – за микрофилмиране се използва 35 мм микролента.  
Във Федералния архив на ФРГ за направата на копия в бъдеще ще се използват микро-
фишове, такова е намерението и на Правителствения архив в Лондон. В доклада е отбе-
лязано, че Националният архив на САЩ широко практикува  изготвянето и продажбата 
на микрокопия от документи. Става ясно, че разходите по производството на микрофил-
ми (заплащането на труда на специалистите, а също на архивисти

 материалите, амортизацията на оборудването, разходите по съхранението на конт-
ролните копия и пр.) се покриват едва частично от таксите за тяхната продажба20.  

Като цяло може да се каже, че VIII Международен конгрес на архивите протича в 
благоприятна атмосфера по отношение на въпроса за „Разширяване на достъпа до ар-
хивна документация“. Конкретно нови концепции и предложения не са направени. Док-
ладчиците и участниците в дискусиите предлагат като по-нататъшна либерализация на 
достъпа намаляването на ограниченията за ползването на частна документация. Решени-
ето на последния въпрос е пряко свързано с проблема за авторското право и юридичес-
ките гаранции за съхраняване на търговските и други лични тайни. По това време е в 
своя разгар така нареченото „дело Никсън“, свързано с въпроса за принадлежността (към 
обществените или частните) на президентските документи. Също така нова е и инфор-
мацията за достъпа до архивите на международни организации, в които правилата за 
работа с документи са доста по-строги в сравнение с тези в националните архивохрани-
лища.  

В препоръките на конгреса по конкретния въпрос не се споменава нищо. МСА 
наблюдава отблизо разрешаването му в различни страни и е наясно, че препятствията са 
непреодолими. В САЩ, където се състои конгресът, неотдавна са протекли шумни про-
цеси, свързани с дейността на разузнавателните органи (ФБР и ЦРУ). Опитът за налага-
нето на табу върху документация, разкриваща тяхната „нечиста“ работа в страната и зад 
граница, предизвиква протести сред голяма част от обществеността. В този период въп-
росът за достъпа до източниците на информация постоянно се обсъжда на ежегодните 
сбирки на американските исторически общества: създават се специални комисии, про-
веждат се работни съвещания, конференции и пр., но проблемът остава открит. Въпреки 
че от 1974 г. съществува „закон за свобода на информацията“, нейното получаване е 
съпътствано от такива процедури, които не са по силите на всеки. Нерядко се случва 
административните служители да изпадат в куриозни ситуации, като изискват от изсле-
дователите справки за политическа благонадеждност, полагане на клетва за непринад-
лежност към комунистическа партия, пръстови отпечатъци или огромна сума (до 300 
хиляди долара) срещу издирването на исканите документи 21.  

На конгреса изнасят своите доклади и представители от Нигерия и Брега на слоно-
вата кост, в които

ващите се страни. Поставят се за обсъждане проблемите около съдбата на доку-
ментите, създадени от метрополиите, тъй като значителна част от архивното наследство 
на бившите колонии е изнесено при напускане на старата колониална администрация22. 

Във връзка с различията в нормативната уредба, която регламентира принципите и 
методите за работа с архивни документи, в края на 60-те години на XX в. е подета нова 
инициатива. През 1969 г. редакционната комисия на „Архивум“23 решава да публикува 
текстовете на законите и нормативната база за а
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по то  

ствените пречки за конструктивен диалог и изг-
ражд

чин се оформят закрити за 
използване архивни масиви, като в редица случаи фондообразувателите като МВР, 
МВнР и др. с неограничени правомощия по отношение на документацията им налагат 
правила за достъп до съответната инф Последиците от подобна практика са 
змъкването на цели архивни комплекси извън контрола на съществуващото архивно 

 
с  
и
Т  
о тъп до партийни-

като ограниченията за ползване включват дори забрана за 
публикуване на научносправочния им апарат27. 

ва време. Изпълнението на замисъла се реализира първоначално в четири тома – 
XVII, XIX, XX  и XXI, които се появяват в периода 1971–1973 г. За цяло десетилетие те 
формират един незаменим справочен източник за интересуващите се от правните и ад-
министративни проблеми, възникващи при работата с архивите, както и от еволюцията 
на съвременната теория за архивите24. 

Направеният дотук преглед на международните форуми от 60-те и 70-те години на 
XX в., посветени в една или друга степен на интересуващата ни тематика, свидетелства 
за ангажираността на архивната колегия в наднационален мащаб с въпросите на регла-
мента и управлението на достъпа до архивните документи. През разглеждания период 
обаче проблемите около свободния достъп до архивните документи остават нерешени, 
въпреки визираните инициативи за либерализиране на архивите. 

Причините за липсата на конкретни промени в законодателната база на архивите, а 
оттам и в практиката по използването на обществения архивен ресурс в отделните дър-
жави не са една и две. Сред най-съще

ане на единна политика по отношение на достъпа до архивната информация е съ-
ществуващата десетилетия наред пропаст между двата противоположни модела в архив-
ната система – либералният и тоталитарният. Независимо от факта, че представители на 
бившите социалистически страни се включват активно във форумите и заседанията на 
МСА, налагането в Централна и Източна Европа на  т.нар. централизиран архивен модел 
в условията на тоталитарната държава, различен от съществуващия в демократичните 
общества, поставя обсъжданията по архивните въпроси на съвсем различна плоскост. 
Докато либералният подход спрямо архивната система в западноевропейските държави 
се характеризира с наличие на законодателна база, регламентираща процесите и дейнос-
тите, свързани с използването на обществения архивен ресурс, при тоталитарния модел 
ситуацията е доста по-различна. В бившите социалистически страни са приети архивни 
закони,  повечето от които съдържат членове за свободен достъп до т.нар. държавен 
архивен фонд25, но на практика се оказват в сила редица ограничаващи използването 
фактори. Сред тях можем да посочим съществуването на еднопартийна политическа 
система, под чийто контрол се намират всички държавни структури, вкл. и архивната 
институция. Липсата на демократичен контрол върху дейността на административното 
ръководство обяснява защо достъпът до архивите не е определен като право на личност-
та. Редът и условията за ползване на архивните документи не са гарантирани норматив-
но, а се превръщат в привилегия, зависеща от архивната администрация или от конкрет-
ния фондообразувател. Достъпът до архивите, при които третираните като „непрофесио-
нални“ (т.е. непринадлежащи към комунистическата партия) изследователи са автома-
тично отстранявани от определени категории документи, е допълнително затруднен от 
списъци на забранени за проучване теми26. По подобен на

ормация. 
и
законодателство.  

Друга съществена отлика от архивната практика в западноевропейските държави е
ъществуването на мрежа от партийни архиви, състояща се от централен партиен архив
 регионални партийни служби, отговорни единствено пред комунистическата партия. 
ака очертаната архивна система функционира паралелно с държавните архиви, без
баче да се подчинява на архивното законодателство. Правилата за дос
те архиви са още по-строги, 
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Тоталитарният модел в архивната система на страните от Централна и Източна Ев-
к-

ните промени в бившия социалистически лагер. От края на 
 на архивните институции, 

с особена острота проблемите за свободния достъп до до-
иберализирането се схваща като задължително условие за демократичното 

аследството на тоталитарното 
м  
с -
в -

жа си към пре-
о  на 

и регионални форуми, на които се дискутират най-належащите проблеми 
съдбата на архивите28.  

 и разнообразни прояви на международно сътрудни-
ост на архи-

деята за  гарантиране правото на свободен достъп до архи-
е, настоява-

оя-
ки и сме длъжни да осигурим на всички изследователи (включително на 

които принадлежат към групи, непредизвикващи нашите 
всички първоизточници“29. Затова една от основни-

п на изследовате-
л -

к-
р -
в  
и
т  

вните документи произтича от противопос-
т а-

 
з
н и-
т и, 

ропа с присъщите му негативи, вкл. и по отношение ползването на архивите, се пропу
а успоредно с демократичв

 столетие започва и реформирането80-те години на миналото
което поставя на дневен ред 
кументите. Л
преустройство на обществото, чиято цел е скъсване с н
инало и възприемане на нови ценности. Опитите за промени, които да ги доближат до
ъществуващия либерален модел на архивна система в демократичния свят, карат пра
ителствата и отговорните фактори в архивните институции на бившите социалистичес
и страни да предприемат инициативи за сближение със Запада. В стремек
бразувания в архивната система посочените държави изпращат свои представители
международни 
във връзка със 

По време на многобройните
чество от началото на 90-те 

около и
години на XX в. насам професионалната общн

вистите се обединява 
вите, което  да бъде регламентирано законодателно. Все повече са гласовет
щи, че „ние като архивисти сме отговорни не само за голата информация, но и за обст

ръзтелствените в
тези от чужбина и на онези, 
симпатии) равно право на достъп до 
те цели на международна организация като МСА е съдействие за достъ
ите до историческите извори в общ план, помощ при отстраняването на пречки от вся
какъв род и поощряване на разпространението на архивни справочни материали и ми
офилмови копия на документи. В новата ситуация се възприема схващането, че „архи
ите позволяват на гражданите да контролират своите правителства, да им искат сметка
 да ги държат отговорни. Оттук и решаващата връзка между добре поддържани и дос-
ъпни архиви, от една страна, и демокрация, от друга. Освен това архивите утвърждават
правата на индивидите, на групите, на институциите и на държавите“30. Сложността при 
ешаването на проблема за достъпа до архир
авянето на правото за свободно ползване на обществения архивен ресурс, от една стр
на, и закрилата на личния живот и интересите на държавата и обществото, от друга. Ето
ащо в съвременното европейско архивно пространство се налага идеята за възприема-
ето на единна политика на достъп до публичните архиви31. В основата на новата пол
ика по отношение ползването на архивна информация се поставят общи принцип
съответстващи на демократичните ценности на обществото. 
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SOURCES 
The involvement in the field of Historical Sources research is one of the less known and studies 

part of the work of Prof. Hristo Gandev. Its popularization would help to better the understanding of the 
scientist himself. 

Throughout his scientific career Hristo Gandev follows the principle that “the more information 
there is, the more firm one is standing on his feet”. While working as a lecturer at the “St. Kliment Ohrid-
ski” University of Sofia, one of his primary aims is to develop a professional attitude towards the histori-
cal sources in the young explorers and teach them to work carefully and accurately with the sources. 

Gandev understands the necessity of popularizing the accounts of the past. He makes public 
knowledge of many documents and is a compiler and editor of many collections of documents as “Turk-
ish Historical Sources about Bulgarian History”, vol. 1 and 2. There is also an unfinished project of creat-
ing an “Index of names and content of pre-liberation periodicals” in the Professor’s archive which is later 
expanded to include books and documents from the Bulgarian Revival period. Even though this project is 
not realized, it very well shows the level of historical sources research and their publishing in Bulgaria in 
the early nineteen forties. 

 
 
Като всяка наука, и историята се стреми към доказване на обективни истини. Зна-

нията, които ни дава, са изложени в теоретична форма, която се характеризира с точ-
ност, систематичност, проверимост или опровержимост на твърденията. Всяка теза или 
хипотеза в дадена наука преминава свой път на възникване, доказване и популяризиране 
въз основа на даден първичен материал, източник на информация – извор. Тава важи и 
за историята. И тя притежава своя систематизация на фактите и събитията и методика за 
изследването им. 

Първичен материал за историята са писмените, устните и веществените паметници 
от миналото. Друга основна характеристика е оригиналността. Изворът представлява 
източник, от който историкът черпи различни сведения и данни за отминалите епохи, за 
живота на хората в тях. Проблемът е, че тези носители на информация за миналото са 
пръснати из многобройни библиотеки, книгохранилища, музеи, частни колекции и това 
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обстоятелство създава значителни трудности пред изследователите. За да се премахнат 
те, има няколко решения на проблема. Първият вариант е да се съберат в едно хранили-
ще, но това е почти невъзможно, тъй като изворите са на различни видове носители, 
които имат свои специфични изисквания за съхранение, а от друга страна, не е коректно 
да се

 дейности са броени и често се разчита на възрожденския ентусиазъм на 
учени

рали значителна роля в културното възраждане на народа 
ни. Т

динят и „младите, ония, които Висшето училище изобразува постепенно“ . 
Така през втората половина на ХІХ в. се забелязва стремежът на вече професионалните 

 изземат от дългогодишните им съхранители и по този начин да се изпразнят от 
съдържание по-малките музеи и библиотеки. Вторият е – да се обработят намясто, ката-
логизират и публикуват в специално предназначени за целта корпуси. Това е една от 
важните и първоначални задачи на историческите науки – история, историография, ар-
хеология, етнология, архивистика, палеография, хералдика и т.н. По този начин в помощ 
на изследователите ще се създаде единна информационна система и ще се осигури мно-
го по-лесен достъп до различните извори. Замисъл за създаването на такива описи биту-
ва доста отдавна сред българските историци. Един от тези, които се заемат с тази нелека 
задача, е и проф. Христо Гандев. Той стъпва върху една продължителна традиция1. 

Тези стремежи сред българските историци имат своята история, но винаги парите 
за такъв род

те. Именно в епохата на Българското възраждане се появяват и първите призиви за 
събиране на старини и народно творчество. В писмото от 27 ноември 1937 г. до Васил 
Априлов Юри Венелин излага идеите си за етнографско проучване на България. Те ста-
ват основа при целенасоченото събиране на етнографски и фолклорен материал2. Една 
от целите на руския учен е те да могат да бъдат сравнени с вече известни източно-, за-
паднославянски и сръбски данни, което ще е в подкрепа на идете му за произхода на 
българите. 

Дейността и идеите на Юри Венелин впоследствие намират добра почва сред бъл-
гарските възрожденски дейци. Иван Шишманов определя този период на събиране и 
предаване на народно творчество като „патриотичен“. Основната цел е да се съхрани 
вече забравеното или загубеното наследство и чрез него да се повдигне духът на бълга-
рите3. В тази инициатива се включват известни български и сръбски дейци от тази епо-
ха: Георги С. Раковски, Вук Стефанович Караджич, Димитър и Константин Миладинови 
и т.н. Те все повече популяризират идеята да се събира българското историческо и кул-
турно наследство. Под влияние на техните идеи възникват и се развиват и първите му-
зейни сбирки с общински и частен характер, възникват все повече библиотеки и се обо-
гатяват съществуващите дотогава. През ХІХ в. в българските земи се създават и първите 
читалища. Институции, изиг

яхна основна задача е да поддържат общодостъпни библиотеки, да развиват крае-
ведска, културно-просветна дейност и художествена самодейност. 

През 70-те – 80-те години на ХІХ в. в тази инициатива се включват и Марин Дри-
нов и Константин Иречек. В свое писмо до читателите, публикувано в „Летоструй“ през 
1870 г., българският учен предлага: а) Правила за събиране на песни и приказници и б) 
Правила за описване на старите български ръкописи. През 1883 г. в пета книжка на „Пе-
риодическо списание“ на Българското книжовно дружество в Браила се публикува от 
чешкия учен специално упътване за събиране на географски и археологически материа-
ли. Няколко години по-късно в първия том на „Сборник народни умотворения, наука и 
книжнина“ Иван Шишманов, негов основател и редактор, публикува своята студия 
„Значението и задачите на нашата етнография“. В нея, наред с теоретико-методологиче-
ските си съждения, ученият предлага и цялостна програма за по-нататъшно издирване и 
изучаване на фолклорен материал. Той смята, че основна част от този труд трябва да се 
поеме от учителите, които притежават усета и необходимата подготовка за това. Към тях 
ще се присъе 4
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 да поставят събирателската дейност на научна основа, в нея да се включат хора с 
необходима за целта подготовка, да се разшири видът на събирания материал. Посте-
пенно у младите поколения български учени се възпитава афинитет към извора, към 
материалния и нематериалния свидетел за миналото. 

Димитър Страшимиров е един от големите наши учени от края на ХІХ и първата 
половина на ХХ в. Основен дял в научна му дейност заема интересът му към търсенето, 
намирането, използването и публикуването на исторически извори. Най-забележителния 
плод на тази му работа е излезлият през 1908 г. в два тома „Архив на Възраждането“. Те 
са част от замислена поредица за издаване на материали от Възраждането, събирани в 
новосъздадения Архив на Възраждането към замисляния „Музей Възраждане и Осво-
бождение“5. От днешна гледна точка това издание има своите методологически и науч-
ни слабости. Но със своята идея, подредба и обработка на документите, поставянето на 
коментари, снабдяването със справочен апарат, тази работа на Д. Страшимиров се на-
режда като основна и начална брънка във веригата от публикувани извори за българска-
та история. 

Макар и направени първите стъпки за събирането и публикуването на исторически, 
фолклорни и археологически извори все, още този процес не е организиран достатъчно 
добре в началото на ХХ в. В своята встъпителна лекция, изнесена на 25 октомври 1920 г. 
и посветена на задачите на днешната българска историография, Петър Ников подчерта-
ва, че историческата ни наука по това време не разполага с крупна сбирка, която да под-
нася в „критическо издание всички исторически паметници за един дял от нашата исто-
рия“. Той смята, че „издаването на материали за българската 

изира; то трябва да се поеме и направлява по определени пътища от едно върховно 
ръководство“. Ученият вижда осъществяването на това ръководство от една историческа 
комисия, подобна на тези при академиите в Мюнхен и Букурещ. П. Ников посочва, че в 
това занятие трябва да се включат учителите по история, които „да се запознаят с теори-
ята и техниката на работата, а чрез премии и награди да се поощряват към дейност“. 
Успоредно с това е необходимо да се „подготвят и подберат опитни хора“, които да 
работят както в България, така и извън нея. Ученият отбелязва, че следващата важна 
задача, след издирването на изворите, е съставянето на описи на исторически паметни-
ци, намиращи се на различни места в България. Накрая П. Ников подчертава, че тези 
задачи не биха могли да се осъществят без значителна финансова подкрепа от страна на 
българското правителство6. 

Успоредно с това, през 1905 г. към Министерство на народното просвещение е уч-
редена Археографична комисия. За съжаление състоянието на изворовата база, липсата 
на достатъчно добре обучени кадри и на необходимите средства затруднява подготвяне-
то и отпечатването на „по-важните български езикови, исторически и художествени 
паметници, които се намират в България и в чужбина“7, каквито цели се заявяват на 
страниците на „Нов век“ на 7/20 март през същата, 1905 г. Членове на Комисията са: 
проф. Васил Златарски, проф. Беню Цон

раният проф. Иван Шишманов, министър на народното просвещение по това време. 
В „Български старини“ – специализирано издание на Археографичната комисия – са 
публикувани ценни паметници, свързани с Българското средновековие и Възраждането. 
Подборът е тясно свързан с научните интереси на отделните членове и сътрудници на 
Комисията или с исторически годишнини8. Например Б. Цонев подготвя за печат Доб-
рейшовото евангелие (кн. 1, 1906), Врачанското евангелие (кн. 4, 1914); Л. Милетич – 
Копривщенския дамаскин (кн. 2, 1908), М. Попруженко – Бориловия синодик (кн. 8, 
1928) и т.н. 
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Същото е положението и със замислените каталози на писмените паметници, 
пръснати из различни библиотеки, архивохранилища, частни колекции и читалища в 
България. Тук трябва да се споменат работите на Евтим Спространов: „Опис на ръкопи-
сите в библиотеката при Рилския манастир“ (С., 1902), „Опис на ръкописите в библиоте-
ката при Светия Синод на Българската църква в София“ (С., 1900); на Б. Цонев – „Опис 
на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в София“ в два тома  
(Т. 1. С., 1910, Т. 2. С., 1924); на В. Погорелов – „Опис на старите печатни български 
книги 1802–1877 г.“ (С., 1923), Ал. Теодоров-Балан „Български книгопис. Дял І. От вре-
мето на първата българска печатна книга до последната Руско-турска война (1641–
1877)“ (С., 1907). В своите описи авторите представят отделните ръкописи и старопечат-
ни книги, като първо посочат точното им заглавие, датировка, вида на почерка („писмо – 
хубав

ен. Но 
напра

ирането и изда-
ванет

 клон на БАНИ, е представена прог-
рама 

ворите за историята 
на бъ

о, като да е от ръката на Христаки Павлович“9), броя на листовете и вида на харти-
ята, хронологическия обхват на текста, ако е превод, от кой език е, описание на съдър-
жанието, дава се образец от езика и правописа, от кого е намерен и предостав

веното не е достатъчно. Според П. Ников това трябва да се стане в цяла 
България10. 

Едни от основните задачи, които си поставя Българското историческо дружество 
при учредяването си през 1911 г., са свързани отново с издирването, съб

о на документи за българската история. През 1925 г. В. Златарски, в качеството си 
на председател на Дружеството, докладва пред редовното годишно събрание, че той 
заедно с П. Мутафчиев и П. Ников ще започнат подготовка за публикуването на памет-
ници на българската история в специално издание „Monumenta Bulgarica“11. Но поради 
различни причини неговото отпечатване не се осъществява.  

В българската историческа наука започва все по-осезаемо да се усеща липсата на 
такива корпуси с документи. През 30-те години на ХХ в. с достатъчен ресурс за осъщес-
твяването на горепосочените задачи разполага Българската академия на науките и изкус-
твата (БАНИ). На 27 март 1938 г. към Историко-филологическия клон на БАНИ  се съз-
дава Комисия за издаване на изворите на българската история12. В нейния състав влизат 
Гаврил Кацаров, Петър Мутафчиев и Петър Ников. Основната задача, която те си опре-
делят, е събиране и обнародване на изворите за старата и новата българска история, 
пръснати по разни европейски хранилища и държавни архиви13. През 1940 г. в доклад на 
Комисията, адресиран до Историко-филологическия

за организиране на публикаторската дейност. В нея отново се залага издаването на 
различни корпуси от документи за Българското средновековие14. 

Тези усилия на учените не остават незабелязани от държавниците и на 25 април 
1940 г. в „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за БАНИ, в който като един от 
основните нейни приоритети се определя „да събира и обнародва из

лгарския народ“15. По този начин мащабът на делото се увеличава – учените не се 
съсредоточават само върху средновековните извори. Тяхна цел става събирането и опис-
ването на всички извори, даващи сведения за историята на българския народ през раз-
личните периоди на неговото развитие. 

В това движение за издирване, описване и издаване на документалните свидетелс-
тва за българското минало се включват всички наши учени и хора с афинитет към ста-
рините. През целия си научен път проф. Христо Гандев обръща значително внимание на 
извора и на неговата роля и място в историческото изследване. В спомените си, разказа-
ни пред проф. Мария Велева, той заявява, че трябва да се познават извори за всички 
области на човешкото познание, за да може историкът да получи всестранна информа-
ция за периода, който изследва. „Колкото по-голяма е информацията, толкова по-здраво 
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ъпва на земята“16. Трябва да се познават и различни клонове на науката, за да може 
да се разчете по-пълно един извор. 

Например, според Гандев, прилагането на филологическия метод е абсолютно не-
обходимо, естествено и важно, и същевременно има своите слабости. „То идва от това, 
че ние не познаваме всички езици в цялата им пълнота, не знаем и авторите на някои 
книги, значението на думите, 

, а не еднозначно, особено при превод […] Има много семантика, много значения 
на думите, не само тези, които са установени в речниците. Затова и има много логически 
системи […] Нашата несигурност става по-голяма, колкото по-назад във вековете се 
връщаме. Ние не знаем разговорния език на Античността […] Колкото по-далеч във 
вековете отиваме, толкова по-малко паметници са останали – това е ново ограничение. А 
когато няма паметници – остават хипотезите. Половината от утвържденията в книгите 
по стара история са хипотези, но добили гражданственост поради многократна употреба. 

За Новото време е обратното – много извори, толкова много, че не могат да се обх-
ванат. Един човешки живот е недостатъчен да ги обхване, изучи, обработи – и тогава се 
получава пак невъзможност за пълнота. А се явяват и противоречиви документи. 

Тук вече идва структуралният, функционален метод на изследване, който именно 
разглежда думата в к

ското ѝ значение за дадения случай. Структуралният анализ разглежда явленията в 
системата, в структура, във функционална зависимост едно от друго“17. 

За илюстрация на казаното дотук професорът използва едно сведение, което е по-
лучил от Магдалина Станчева. При разкопките на средновековния Средец при западната 
част на градската крепостна стена е открита пещ за вар, напълнена догоре с остатъци от 
статуи и въобще от мрамор. Напълнена и приготвена, но незапалена. Пещта се намира 
до крепостната стена, но на празно място, наоколо няма сгради. От археологическите 
данни се установява, че тя е от ХІV в. Точно срещу нея градската ст

разрушена от основи и мястото е затъпкано с глина. Каква е връзката между едното 
и другото явление? Събитието е станало при превземането на София от турците. Те под-
копават стената из основи и тя пада навън. Но преди да я съборят, гражданите чуват, че 
се копае и пълнят пещта за вар, за да могат да поправят стената. Но турците изпреварват. 
Пещта си остава незапалена, а в дупката се хвърля глина. С този пример Х. Гандев по-
казва, че ако не се разгледа цялостно едно събитие, няма да може да се установи защо 
тази пещ се намира на това място и в това състояние. Няма да може да се разчете и ин-
формацията, която ни дава този исторически извор. 

Друг важен метод при изследване на свидетелствата за миналото, според учения, 
който се различава от класическите, е репрезентативният метод. Това е, когато от една 
част трябва да се познае цялото чрез определени математически условия. В статистиката 
този метод е въведен около 1940 г. Точността е доста голяма от 70 до 99%. С такава 
точност не може да се борави с обикновения статистически метод. 

Въз основа на тези и още други принципи и методи проф. Гандев извлича макси-
мално много информация от изворите, с които разполага за дадено изследване. Тези 
способи в работата си ученият усвоява от своите преподаватели по време на следването 
си в София и по-късно при специализацията си в Прага. 

Младият историк окончателно се оформя като
е възползва от възможността да изучи науката социология, новите методи в истори-

ческия анализ и да се запознае отблизо с принципите за издаване на извори и справочна 
литература. Изгражда способите си на работа, към които се придържа през цялата си 
научна дейност. Когато започва работа по дадена тема, Гандев първоначално се запозна-
ва с научните публикации и известните извори по нея. След това изгражда основната си 
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идея, поставя задачи и разработва подробен план, „подробно концентриран“ и чак тогава 
започва да търси и допълнителен, нов, неизвестен материал. 

В техническо отношение Гандев работи по системата на фишовете. Възприел е то-
зи метод при написването на дисертацията си в Прага. Така са работили асистентите и 
доцентите в Карловия университет. Първоначално те се подреждат азбучно – по извори, 
по автори – по книги, или по архивен фонд. Едно до друго той нарежда фишовете за 
изворите и фишовете от литературата – в картотеката си – чрез висок фиш ги е обозна-
чавал – на съответната буква. 

Според учения методиката на анализа зависи от самия материал. Единият начин е 
да се съберат всички еднозначни или хомоложни известия – за доказване на един факт. 
Може да има 15 данни – трябва да се кажат всички. Ако с едно обобщение, едно заклю-
чение се разкаже за факта, то под линия трябва да се обозначат и 15-те известия. За да се 
освежи и опредмети изложението, Гандев понякога привежда цитати. При такъв род 
обсто

за написването на дисертацията си върху неразработената 
дотог

кументи. Сред 
отдел

но богатство Гандев привлича и две ко-
лекци

ятелства изследователят използва сравнителния метод. Смята, че прилагането му е 
абсолютно необходимо във всяко изследване. „Който не владее сравнителния метод – 
заявява Гандев – не може да бъде историк. Защото явлението, което го интересува, е 
винаги само една част от един континиум на явления, които стават непрекъснато и нав-
сякъде […] само една част от подобни, хомоложни явления в цяла Европа и в целия свят. 
Когато се изследва България, трябва да се има предвид, че тя не е сама, не е една, а е в 
Европа и в света“18. 

Още в първите си творби младият учен изпъква с прецизната си и усърдна работа 
върху изворите. Например 

ава тема: „Joachimitské myšlenky v díle Matěje z Janova „Regulae Veteris et Novi Tes-
tamenti“ („Йоахимски идеи в произведението на Матей Яновски „Правилата на Стария и 
Новия Завет“)19, Гандев издирва и обобщава по метода на фишовете малкото и разпръс-
нати сведения по този въпрос. Същото прави и при разработването на темата за началото 
на Българското възраждане. Библиографията на книгата му „Ранно възраждане“ се е 
отчитала още навремето, а и по-късно като достойнство на книгата20. 

В архива на Христо Гандев са запазени фишове на книги и статии от периодичния 
печат и архивни документи, които са послужили като основа за написване на множество 
негови изследвания. С това ученият се захваща още в първите месеци след завръщането 
си от Чехословакия през 1935 г. Тъй като в Софийския университет не получава обеща-
ното му асистентско място по нова и най-нова обща история, той отива да живее в Плов-
див, където неговата съпруга Руска Гандева е учителка в Пловдивската девическа гимна-
зия. Още тук историкът се захваща усилено с обработка на архивни до

ените за претопяване архиви на Пловдивското областно управление той успява да 
спаси за българската наука огромно количество документални материали, отнасящи се 
до руските власти у нас от 1878–1879 г., и ги депозира в Архивния отдел на Пловдивска-
та народна библиотека (вж. Приложение № 1)21. Освен това, по негова молба тогаваш-
ният библиотекар, писателят Вичо Иванов22, издирва и прибира документи от общинс-
ките архиви на сливенските села. Към това цен

и, произхождащи от канцеларията на върховния комисар княз Александър Донду-
ков. Той посвещава няколко месеца на занимания „със своята находка“, без да го откъс-
нат от нея дори грижите за тежко болната му съпруга23. Резултатите от тези проучвания 
ученият публикува в няколко студии и статии, посветени на Руското окупационно уп-
равление в Източна Румелия в периода от 1877 до 1879 г.24  

През 1936 г. Христо Гандев е назначен като библиотекар в Университетската биб-
лиотека, където работи до януари 1944 г., когато става редовен доцент в Историко-
филологическия факултет на Софийския университет. По този начин той свързва още 
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по-плътно професионалния си живот със събирането и обработката на документи и кни-
ги. Историкът продължава заниманията си върху Временното руско управление в Бълга-
рия през 1877–1879 г. В архива на Народната библиотека в София той също обработва 
голямо количество материали, свързани с тази тема. В статията си „Руската помощ за 
изграждането на българската държава през 1877–1879 г.“, излязла през 1958 г., авторът 
съобщава още в първата си бележка, че през 1938 г. прави преписи и извлечения на до-
кументи от архива на Временното руско управление при канцеларията на княз А. Дон-
дуков

но чрез Г. 
Груев

ави и пара-
лели 

 научна старателност Хр. Гандев издава и кореспонденци-
ята м

-Корсаков. Това се оказва ход с голямо значение за историческата ни наука, защо-
то по време на бомбардировките над София през 1944 г. сградата е засегната и много от 
документите са безвъзвратно загубени в огъня. След края на Втората световна война Хр. 
Гандев депозира преписите и извлеченията в Българския исторически архив (БИА) на 
Народната библиотека „Кирил и Методий“ (НБКМ)25. Така поне част от това докумен-
тално наследство е запазено и за бъдещите поколения. Интересен е фактът, че когато 
излиза посочената статия, то все още не е обработено в БИА на НБКМ. А както изглеж-
да, днес дори няма спомен за това дело на учения. 

В началото на професионалната си кариера Хр. Гандев обнародва в научния пери-
одичен печат извори за българската история. Първата група документи са от Временното 
руско управление; втората – писма на видни българи от епохата на Възраждането; трета-
та – документи за преселения на българите26. Голям интерес предизвиква публикуването 
на писмата на Стефан Колчев Салгънджиев от 1874 до 1878 г. до Г. Груев, работещ по 
това време в Българската екзархия27. Гандев се насочва към публикуването на тази ко-
респонденция, защото съдържанието ѝ е „твърде богато и разнообразно, то отразява 
напълно целия български народен живот и борби в града и окръга от 1874 до 1877 г. в 
най-големи подробност“28. 

Текстовете на писмата са предшествани от пространен увод, в който Гандев първо 
представя историята на Сяр през епохата на Възраждането с цел да обрисува обстанов-
ката. След това историкът излага пред читателя биографията на автора на писмата до 
1872 г., когато се премества в Сяр с главната задача да образува там община, да създаде 
училище и църква или параклис, за да се опази българският характер на населението. 
Преди да пристъпи към предаване на текстовете, ученият прави археографско предста-
вяне. Обяснява защо в това издание не е включено първото писмо от кореспонденцията 
(в него Салгънджиев прави описание на Серския санджак), което е изпрате

 за П. Р. Славейков, но той така и не го получава – то е публикувано самостоятелно 
една година по-рано в същото научно периодично издание – „Беломорски преглед“29. 
При анализа на информацията, която черпи от кореспонденцията, Гандев пр

с публикуваните през 1906 г. спомени на Салгънджиев30. Обяснява някои несъот-
ветствия между разказите с трийсетгодишната разлика в написването им. 

Гандев публикува писмата с първообразния им правопис и препинателни знаци. 
Последователността определя от датите на отделните писма, където е възможно, защото 
има и такива, които притежават само година на написване. Текстовете на 58-те писма се 
придружават и от критични бележки, чиято цел е да внесат уточнения: преводи на турс-
ки термини, поясняване на някои топографски и лични имена, препращане към допълни-
телна литература, сравнения със спомените му. 

Със същата коректност и
ежду П. Р. Славейков и А. П. Шопов по време на Априлското въстание31. Тази му 

дейност още веднъж показва неговото отношение към историческия извор. Гандев не-
веднъж е доказвал и ще продължи да доказва, че не бива да се пренебрегва нито едно 
свидетелство за миналото, независимо от субективния фактор, който носи. 
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В началото на 40-те години на ХХ в., във връзка с написването на „Фактори на 
Българското възраждане“, Х. Гандев издирва наличната литература и изработва списък 
на 120 манастира и 400 селища, в които е имало книжовни традиции – преподаване на 
четмо и писмо или съхранени ръкописи – т.е. белег за писменост. В работата си използва 
описите на Б. Цонев и на Е. Спространов, за които стана дума по-напред, и изследвания-
та на Петър Мутафчиев, Иван Снегаров, Йордан Иванов и др.32 „Такъв списък не беше 
правен дотогава – заявява той. – Съществуваха само частични посочвания“. От събрани-
те ма

цията, подсказва усвояване на 
моде

 паметници от 
ХVІ 

важен 
моме

а медна софра 
(пара

 е привлечен към една от 
ри за българската 

териали той вижда, че за този  ранен период почти няма извори, че трябва сам да ги 
търси, да ги намира и открива. „Аз съм човек – казва Гандев, – който обича да изследва 
ранните стадии там, дето е тъмно, дето нищо не се знае, това ми доставя удоволствие“33. 

При подготовката на горепосоченото изследване Х. Гандев посещава и редица ма-
настири, библиотеки и музеи, намиращи се във възрожденски селища – Пещера, Пазар-
джик, Карлово, Сопот, Пловдив, Казанлък, където издирва и описва, неизвестни дотога-
ва в науката, редица ръкописи, книги и предмети. Фишовете от тази издирвателска рабо-
та на историка се пазят в архива  му34. Те са направени на бели листове, формат А-5, 
изписани ръкописно с черно мастило. На някои от фишовете има и поставена от автора 
датировка – април 1942 г., а на л. 16. дори е посочена точната дата – 12.ІV.1942 г., на 
която е записал „възпоменателен надпис на чешма в двора (на Баткунския манастир „Св. 
Петър и Павел“, до Пазарджик – б. м., Л. С.) по фотография на Димитър Цончев […]“35. 
Начинът, по който е организирана събраната информа

ла, използван преди това от Б. Цонев и Е. Спространов и в последствие доразрабо-
тен от самия Хр. Гандев. Първоначално той посочва мястото (селището и книгохрани-
лището), където се съхранява описваният обект. След това – материала, от който е нап-
равен, особености и техники при изработването, брой страници, датировка, илюстрации, 
каква е редакцията на текста, автора, ако е известен, дали е реставриран, странстванията 
му. Ако има приписки, преписва пълния им текста с характерните особености на право-
писа, граматиката и езика, и страниците, на който са написани. (вж. Приложение № 2). 

Информацията от тези фишове е публикувана и в бел. № 3 от изследването му 
„Фактори на Българското възраждане“. В нея Гандев заявява, че е трудно да се състави 
пълен списък на изданията и местонаходищата на българските писмени

и ХVІІІ в. И че беглият преглед, който прилага в тази бележка, може да послужи за 
помагало при написването на специална библиография по тази материя. Историкът раз-
деля паметниците на два дяла: 1) неиздадени и непубликувани и 2) издадени, описани 
или посочени. С така поднесената информация авторът нагледно показва каква работа е 
свършена до този момент в това направление и още колко много предстои36.  

В а.е. 411. от същия архивен фонд са запазени още фишове, от периода 1938–1944 г. 
Те са върху исторически изследвания, възрожденски периодичен печат и пътеписи. В 
изработването им Гандев също се придържа към вече използваните способи. 

От този етап в работата на Хр. Гандев трябва да се отбележи един много 
нт – въвеждането на нов тип извор. Той разчита историческата информация от едни 

типични археологически свидетелства за миналото – монетните съкровища. „Аз съм 
първият, който попадна на тази идея“37. От тях извлича необходимата му информация за 
стопанското развитие на района, в който са намерени монетите, тяхното обръщение, 
видовете емисии. Като исторически извори Гандев използва и предмети от бита. Напри-
мер през 1942 г. в музейната сбирка на читалището в Пазарджик открив

лия) с надпис, който съобщава кога е направена и от кого е подарена на манастира 
„Св. Никола“ в Пазарджик38. 

С натрупаните опит и идеи до този момент Христо Гандев
основните каузи на историците за събиране и обнародване на изво
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история. Заявка, която, както видяхме, той дава още в книгата си „Фактори на Българс-
 П. Мутафчиев, с когото са 

в Софийския 
и видове „Показалци по 

 периодичен печат“ . Това предложение не е 
 наука, а то, от една страна, 

  извори в България в началото 

формат А-4, като л. 2., 
работени на 

 на ръка с писалка със зелено мастило авторът нанася събраната 
 листове с 

на гърба л. 10. има написана на ръка със зелено мастило план-сметка за 
ението. Гандев смята, че ще са 

о. Този факт е още 
щото дело на българс-

 извори. Но явно поради 
пром

едизвикали сказките на про-
фесор

обено, защото чрез тях ще се избегнат пропуски-
те и щ

кото възраждане“. Вероятно за това е повлиян пряко и от
приятели39. 

Така през 1944 г., вече като редовен доцент по нова обща история 
университет, ученият предлага план за изработване на различн

40имена и материя за предосвобожденския
публикувано и днес за него няма спомен в историческа ни
представлява голяма ценност за нея и, от друга, много точно маркира нивото на постиг-
натото по отношение на изворознанието и издаването на
на 40-те години на ХХ в. 

Предложението си Х. Гандев разполага на пет бели листа с 
3. и 4., които представляват бланки-образци на отделни показалци, са из
картон. Текстът е в машинописен вариант. Константната част от бланките-образци са 
набрани на машина, а
информация (вж. Приложение № 3). Намиращите се в същата архивна единица
номера от 6 до 10 представляват чернови варианти на оригиналните формуляри. Интере-
сен е фактът, че 
необходимите средства за осъществяване на предлож
необходими 2500 лв. за формуляри, 600 лв. за ленти и 600 лв. за индиг
едно доказателство, че това предложение представлява част от об
ките историци за събирането, обнародването и описването на

ените, настъпили и в държавата и в науката след 9 септември 1944 г., това предло-
жение не се осъществява, но то ще изиграе своята роля. 

Тази работа на учения трябва да се датира през втората половина на 1944 г. Текс-
тът е написан по правилата на старите правописни норми отпреди реформата от 1945 г. 
Датата, посочена на първия образец, също е от този период. В подкрепа на този факт са 
и запазените фишове от вече спомената а.е. 411. При информацията, свързана с вестник 
„Гайда“, ученият посочва като период на работа месец май 1944 г., а като място – гр. 
Сливен41. Друго доказателство е и изнесената информация в сливенския в. „Изток“, 
където на 26 май 1944 г. се съобщава, че голям интерес пр

ите от Софийския университет, между които е и Хр. Гандев. В същия брой в руб-
риката „Хроника“ се съобщава, че все още професорите от Историко-филологическия 
факултет пребивават в Сливен, където провеждат занятия и сесии42. 

Х. Гандев кратко, но много убедително, излага своите доводи за необходимостта 
да се изработят такива помощни средства за историците: „Нашите периодични издания 
отпреди освобождението съдържат извънредно богат материал за литературната, кул-
турната, социалната, политическата и стопанската история на Възраждането ни, а също 
така множество интересни сведения за историята на българските градове. Но този богат 
извор може да се използва много бързо и лесно от изследвачите, само ако те имат на 
разположение множество тематични показалци за съдържанието на споменатите перио-
дични издания. Тук се предлага план за изработването на такива показалци въз основа на 
вестници и списания, които се намират из българските провинциални хранилища. 

Тези указатели ще се правят за всеки вестник или списание по отделно. Нещо по-
вече – ако един и същ вестник, напр. „Мiрозренiе“, се намира в много библиотеки, във 
всяка от тях описвачът ще изработи нови указатели, независимо от това, че ще се полу-
чат повторения, или че някъде ще се работи само с 1 – 2 броя. Повторенията се налагат 
по много технически съображения и ос

е се обезпечи по-сигурна контрола при точността на указанията“43. 
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Гандев вижда нужда за изработване на показалци по различни теми: „От всяко пе-
риодично списание могат да се извлекът следните видове показалци: 

1. За произхода на дописките и статиите по селища. 
2. За имената на авторите и дописниците /с лъжеимената им/. 
3. За споменаваните селища. 
4. За споменаваните собствени и местностни имена. 
5. За статии с религиозно съдържание /с името на автора/. 
6. За статиите по църковно-народностни борби /с името на автора/. 
7. За статиите по културни въпроси /с името на автора/. 
8. За статиите по училищно дело. 
9. За съобщенията по годишните училищни актове. 
10. За статиите по историческо и археологическо съдържание /с името на автора/. 
11. За статиите по вътрешнополитически въпроси. 
12. За статиите по външнополитически въпроси. 
13. За статиите по социалните борби из селата и градовете. 
14. За статиите с философско съдържание /с името на автора и загл./. 
15. За публикации от литературно естество /проза, поезия, критика/. /с името на 

автора и заглавието/. 
16. За статиите по живопис, театър и музика /с името на автора/. 
17. За статиите по стопанско съдържание: а/ земеделски, б/ търговия, в/ занаяти, г/ 

промишленост. 
18. За статиите с научнопопулярно съдържание. 
19. За статиите по технически и приложнотехнически въпроси. 
20. За дописките с дребни градски новини, клюки и дрязги. 
21. За дописки и статии със сатирическо съдържание“44. 
В първия образец Х. Гандев демонстрира изработването на показалци на срещащи-

те се селищни имена на страниците на в. „Дунавска зора“ през първата годишнина от 
неговото излизане – 1869. Най-отгоре посочва информацията за вида на показалеца, 
името на описвания вестник или списание, годишнината и мястото на описване. След 
това поднася следните сведения: кой е описвачът; мястото и датата на описанието; пос-
тоянното местонахождение, инвентарният номер или сигнатурата, под която са заведе-
ни; точно заглавие; редактор и издател; място на издаването; годишнина (с римско чис-
ло); к

материали Гандев посочва, че трябва да се включи и информация за вида на 
докум

страници до ред...); дребни „лакуни“ и нечетливи пасажи (брой, страница, от ред до ред, 

алендарна година (с арабско число); броеве, които са налице. На трето място се 
посочва извлечената информация45 (вж. Приложение № 3). 

В следващите показалци ясно се вижда, че Х. Гандев не остава само в рамките на 
възрожденския периодичен печат. Той разширява своето предложение, като към описва-
ните материали включва и старопечатни книги и архивни документи от епохата. Втората 
група носи и свои специфични елементи при описването ѝ. Например при образеца за 
архивни 

ента; формата и материала, брой листове и страници; печатен или в ръкописен 
вид; езика, на който е написан; датировка; автор и адресат; лични, местностни и селищ-
ни имена; приписки и бележки; състояние на документа; подвързия; история на доку-
мента и неговото доставяне; брой екземпляри; забележки46. При образеца, който носи 
названието „Картон за описание на старопечатна книга, вестник или списание“, новите 
елементи, които включва, са: при посочването на постоянното местонаходище на обекта 
да се отбележат името на селището, учреждението, при частната сбирка – трите имена на 
собственика, ул. №...; заглавие; липсващи броеве при периодичното издание; повредени 
броеве или липсващи страници и части от тях (точно указание на унищожените части – 
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като се цитира и край на запазения текст); подвързия и общо състояние, начин на пазе-
нето; двойни или повече екземпляри47. 

Това представлява предложението на Х. Гандев за изработване на показалци, които 
да обхванат печатната, писмената и документалната продукция от епохата на Българско-
то възраждане. Начинанието наистина не се осъществява, но изработването на такъв тип 
описи, макар и частично, все пак се реализира през 1957 г., когато Маньо Стоянов издава 
двутомния си труд „Българска възрожденска книжнина“. Този репертоар обхваща пе-
чатните издания от съответната епохата и е оценен от Ал. Бурмов, редактор на издание-
то, като „богата съкровищница от данни и насоки за цялостното и всестранно проучване 
на епохата на Възраждането“48. В увода към първи том М. Стоянов благодари за съвети-
те и ценните указания на ст.н.с. Д. Иванчев и проф. Х. Гандев, доц. Г. Боршуков и Ив. 
Стойчев. Първите двама са и рецензенти на изданието. По този начин Гандев, макар и 
непряко, продължава своето дело. 

В репертоара М. Стоянов включва: всички книги и периодични издания, писани и 
редак

датели и покровители; 
спом

, репертоарът съдържа огромен брой 
извор

през първите следосвобожденски години. За да представят едно пе-

тирани на български език (независимо с каква азбука) от българи или от чужденци; 
всички книги и периодични издания (или само части от тях), писани и редактирани от 
българи на чужди езици; книги, писани на български и същевременно и на други езици 
(от българи или от чужденци), при които на българския език е дадена преднина (по обем 
и място). Описанието на периодичните издания е дадено с възможната пълнота. На пър-
во място са изнесени заглавните, издателските и количествените данни, взети от първия 
или най-ранния известен брой. Допълнително е добавено само името на редактора, кога-
то то липсва в заглавното каре. Приложените фотографски снимки документират заглав-
ните данни и дават представа за полиграфическото оформяне на изданието. Всички про-
мени в заглавните, издателските и количествените данни, както и в периодичността на 
изданието са посочени в забележки. Характеристиките са дадени в най-обща форма и се 
допълват от цитираните откъси от програмните статии. Списъците на сътрудници са 
съставяни обикновено по самите периодични издания. Приведени са и данни за разпрос-
транението им. Отзиви и полемични бележки за изданията са посочени в предметния 
показалец под термина „Периодичен печат“. Там може да се види и заплануваната, но 
неизлязла периодика, както и чужди вестници и списания, разпространявани в България. 
Приложени са следните показалци: хронология на книгите и периодичните издания – 
книги на български език, книги на чужди езици, листове, ръкописи, периодични издания 
(азбучник, синхронична таблица и местоиздаване); печатници; из

оществователи и абонати; лица; селища; предмети. Така оформени, показалците 
напомнят на Предложението, изработено от Гандев, което е доказателство за приемстве-
ността на идеите в този клон на историческата наука. 

Макар и да работи в края на 40-те и през началото 50-те години по съставянето на 
репертоара, М. Стоянов се сблъсква със същите трудности, за които стана вече дума. 
Българската печатна възрожденска книжнина все още не е събрана цялостно в общест-
вените библиотеки49. Така конструиран и изработен

и за икономическата, политическата и културната история на българския народ 
през епохата на Възраждането. Цел, преследвана и от Х. Гандев, както се видя по-
напред. 

Друг историк, който свързва много плътно името си с изворознанието в България, 
е А. Бурмов50. През 1949 г. заедно с Петър Георгиев51 той публикува „Българският печат 
от зараждането му преди Освобождението до 1918 г.“ – лекции, четени в Журналисти-
ческата школа при Дирекцията на печата и Съюза на журналистите. Както се разбира, 
лекциите са посветени на развитието на българските периодични издания през епохата 
на Възраждането и 
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 документи?“ – дава следния отговор: „[…] 
ония, 

арска 
истор

тите на българските историци по това време, а именно – изследването на промените в 

ично издание, авторите започват с точно: посочване на заглавието; периода, през 
който излиза; място на издаването; начин на печатане; редактор; обществено значение; 
характер; рубрики и специфични публикации (например на страниците на „Цариградски 
вестник“ за пръв път на български език излиза романът на Даниел Дефо „Робинзон Кру-
зо“). Тук отново личи придържане към вече установената традиция52. 

От всичко казано дотук може да се заключи, че в българската историческа наука 
през 40-те и 50-те години на ХХ в. вече има ясно изградена представа за това, какви 
корпуси от документи и какви описи или показалци трябва да се съставят. След проме-
ните, настъпили в България след 9 септември 1944 г., БАНИ се запазва като изградена 
структура в системата на духовния живот на българския народ. Създават се благоприят-
ни условия за превръщането му в главен център на българската наука53. През 1951–1952 
г. са изградени Държавен архивен фонд и мрежа от архивни учреждения, чийто стремеж 
е да се обхване цялото архивно богатство на страната. Те подпомагат изследователите да 
се ориентират в документалното наследство чрез издаването на пътеводители и други 
справочници. В специализираното периодично издание „Известия на държавните архи-
ви“ се поместват многобройни прегледи на архивни фондове, сведения за новоприети 
документи и т.н.54 

В БАНИ още в края на 1944 г. към Историко-филологическия клон се създава ново 
списание – „Исторически преглед“. Неговите цели и задачи са да се обнародват и попу-
ляризират бързо научните дирения на българските историци. Още в началото Димо Ми-
нев55 издава апел за издирване на архиви и документи. На зададения от самия него въп-
рос: „Какво трябва да правим с придобитите

които боравят с перото, да ги опишат и препишат точно и в този им вид да ги да-
дат за печат […]“56. Това свидетелства за желанието на българските учени да продължат 
и систематизират усилията си в тази насока. С новия Закон за Българската академия на 
науките57 от 1947 г. официално се извършват промените в структурата и същността на 
институцията. На заседание на Управителния съвет при Историко-филологическия клон 
от 6 март 1947 г. се създава Институт за българска история, в чийто състав продължава 
да работи Комисия за събиране и издаване на изворите за българската история58. От 1948 г. 
датира и новият план за научна дейност на БАН. Според него на Института за бълг

ия се възлага събирането и издаване на поредица „Извори за българската история“. 
Резултат от този труд са: „Гръцки извори за българската история“ – 12 тома; „Латински 
извори за българската история“ – 5 тома; „Турски извори за българската история“ – 8 
тома, и т.н. Събирането, описването и издаването на тези документи в крайна сметка е с 
основната цел те да застанат в основата на написването на нова „История на България“ 
по случай 1300-годишнината от образуването на държавата ни59. 

Въз основа на заниманията си в областта на прехода от Средновековие към Ново 
време в България и на опита в издаването на извори, Х. Гандев е привлечен заедно с 
Гълъб Гълъбов60 като съставител и редактор на двата тома „Турски извори за българска-
та история – Документи за поземлената и данъчната политика на турското правителство 
в българските земи от 1858 до 1878 г.“ При разпределението на работата историкът пое-
ма съставянето на томовете, написването на почти целия коментар, на увода и предгово-
ра и е литературен редактор на българския текст61. 

В увода Гандев аргументира избора на този период с извършената именно тогава 
от турското правителство реорганизацията на земевладението и земеползването след 
ликвидирането на спахийско-ленната система през 30-те и 40-те години на ХІХ в. Създа-
деният нов режим през 50-те години на светска власт „не е съвсем ясен на науката и 
възбужда спорове между изследователите“62. Този избор съвпада и с един от приорите-
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обществото ни в прехода от феодалните порядки към капиталистическите, положението 
на българския селянин по време на революционната криза, чийто връх е Априлското 
въста

égislation ottomane ou recueil des lois, réglements, ordonnance, traités, capitulations 
etc. d

ществена потреб-
ност 

Програмата се виж-
да и 

ние от 1876 г. 
Съставителите не претендират, че с този сборник изцяло ще включат „огромния 

архивен материал“. Те имат за задача само да ориентират основно изследователя и чита-
теля върху развитието и характера на правния режим в османската империя от този пе-
риод63. Гандев обяснява, че при подбора на документите основна роля изиграват пълно-
тата и реда на издаването им. Основните турски източници са два: „Сборник от закони, 
правилници и други законодателни актове на османската империя“, известен под името 
Дюстур, издаден в Цариград (том 1. – през 1872 г., том 2. – през 1873, том 3. – през 1876, 
и том 4. – през 1880 г.), 4 допълнения към Дюстур, публикувани последователно през 
годините 1881, 1882, 1883, и 1885 пак в Цариград, и вестник „Дунав“, печатен орган на 
вилаетското управление в Русе. При редактирането на преводите, водени от желанието 
за максимална коректност, авторите използват определеното като „най-добро чуждое-
зично издание на турското гражданско законодателство за втората половина на ХІХ в.“ – 
G. Young. Corps de droit ottoman. Vol. 1–7, Oxford, 1905–1906. Но и това издание, според 
Гандев, има своите слабости: липси, произволни съкращения, тук-там схематизъм при 
преводите, непроверени източници. От друга страна, изданието на Аристархи (Aristarchi 
Bey. L

e l´Empire otoman. 2 vol. Constantinople, 1871) също не е одобрено от съставителите 
и преводачите, които са предимно с турско юридическо образование, защото повечето от 
текстовете са преводи от втора ръка и не  са сравнявани с оригиналите, липсва и научен 
апарат и т.н. Затова достигат до заключението, че „най-доброто представяне на турското 
аграрно законодателство […] може да стане чрез съчетаването на материалите от Дюс-
тур, от в. „Дунав“ и от сборника на Йънг“64. 

В начина на подбор и издаване на документите в „Турски извори за българската 
история“, том 1. и 2. може много ясно да се видят отново реализирани идеите на проф. 
Х. Гандев за търсене на изчерпателност и прецизност, на научна и об

и спазването на точно установена научна методология. Тези свои схващания исто-
рикът предава и на студентите, специализиращи нова обща история, в спецкурса си „Из-
ворознание и историография на новата история“, четен през периода 1960–1972 г.65 
Програмата към него също е запазена. Тя е разгърната на 12 листа, машинопис. Запазени 
са и нейни чернови, които показват постепенното ѝ изграждане и дообогатяване66. 

Първият дял носи названието „Изворознание“. В него личи стремежът на Гандев да 
разкрие пред студентите си необятния свят на извора. Да ги научи на уважение към него 
и как да извличат максимално количество информация. Ето защо като първа точка в 
Програмата е заложено да се даде дефиниция на това, що е извор и да се обясни негово-
то значение за историческата наука. По-нататък ученият се спира на характера на изво-
рите, на тяхната характеристика по обществено-икономически формации за отделните 
исторически дисциплини: стопанска история, социална и политическа история, военна 
история, история на културата и науката. От следващите пунктове в 

желанието на преподавателя обстойно да проследи развитието на архивното дело, 
да научи бъдещите историци на техниките за анализиране и издаване на изворите и из-
ползването за целта на методите и резултатите от изследванията на „помощните истори-
чески дисциплини“, както тогава се наричат, – дипломатика, палеография, хронология, 
сфрагистика, хералдика, генеалогия. Предвидено е всичко това да се онагледи с посоч-
ване на основните печатни издания по и за епохи, на съществуващите справочници и 
помагала с извороведски характер за Новото време: хронологически таблици, изворо-
ведски библиографии, исторически календари – ежегодни и ежемесечни. Като венец, 
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или последна точка в Програмата Гандев дава разглеждането на методиката и техниката 
на използване историческите извори при изследователската работа. Тази Програма е още 
едно доказателство за усилената и сериозна дългогодишна работа на професора в тази 
област67 (вж.: Приложение № 4). 

Горепосочените задачи имат и своя реален израз в лекции на Гандев от спецкурса 
по „Изворознание и историография на новата история“. Те са запазени в архива на авто-
ра и представляват истинско богатство за изследователите на българската историческа 
наука, великолепен извор за развитието на четенията и изследванията в областта на об-
щата

 и воден из-
вор с

бва да се запознаят с принципите на съхранение на 
отдел

станат достъпни за всички интересуващи се, се налага научно издаване на документите 

 история в Софийския университет. Курсът е четен от 1960 и 1974 г. и е наследник 
на предходни курсове с такава тематика на проф. Гандев68. Самите лекции са много 
схематични, на места и изписани с много едър почерк поради вече наличните проблеми 
със зрението на автора им, което категорично отпраща датирането им към посоченото 
време. Те са разгърнати на 233 листа, формат А-4, бели и карирани, в добро състояние. 
Различието в хартията и използвания черен и син химикал или писалка със зелено и 
синьо мастило е доказателство за продължителния период на съставяне на лекционния 
курс. За съжаление през годините последователността на отделните листове и теми е 
значително нарушена и това създава допълнителна трудност за добиване на представа за 
цялостната структурата на курса и за развитието на идеите на проф. Гандев. Например 
лекциите по изворознание се намират в началото и в края на купчината листове. При 
представянето им ще използвам номерацията, сложена при обработката на личния фонд 
на историка в ЦДА. 

Верен на съставената програма, проф. Гандев в самото началото отговаря на въп-
роса: „Защо говорим за извори? – Защото черпим като от извор градиво“, и посочва, че 
на френски, немски, английски, италиански и руски думите за исторически

ъщо, както на български език, съвпадат. И веднага след това дава своята дефиниция 
за исторически извор: „Всички паметници на материалната и духовната култура на чо-
вешкото общество, допринасящи за установяване на факти, условия, отношения, проце-
си в миналия исторически живот“69. Със следващите си лекции той внушава на студен-
тите си, че „без извори няма история. Те са научно градиво. Затова [са] обект на проуч-
ване и издаване. Историкът се занимава с проучването на изворите“70. 

Следващата стъпка на Х. Гандев е да направи „категоризация“ на изворите по вида 
на материала – археологически, писмени и етнографски (веществен характер, обичай и 
обществен бит, наративни извори – фолклор); къде са намерени – под или над земята; по 
съдържанието и характера си – стопански, социални и политически, технически и кул-
турни71. По-нататък той посочва най-характерните извори за всяка историческа епоха – 
от праисторията до капитализма72. Тук ученият прокарва една много характерна своя 
научна позиция, доразвита в лекциите му върху историографските проблеми и размис-
лите му върху съзнанието на човека. Той смята, че историческият процес е едно цяло и 
не може да се разглеждат детайлно отделни негови части, без да се познават характерис-
тиките и особеностите на цялото. Между праисторията и съвременността съществува 
неразривната връзка, причинно-следствено свързване на факти и събития в една верига – 
структура. Методологическата задача, която поставя Гандев, е да се издирят тези връзки, 
защото на пръв поглед фактите и събитията изглеждат несвързани73. 

Според проф. Гандев познанията в областта на архивознанието са важни за всички 
историци. Младите изследователи тря

ните видове документи и опасностите, които грозят различните материи, с видове-
те хранилища по места: архиви, музеи, частни сбирки; с методите на съхранение и рес-
таврация74. Но след като се изгради система за съхранение и режим на ползване, за да 
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от миналото. Техниката при издаването, която трябва да се спазва, според него, включва 
няколко опорни пункта: нормализиране на текста въз основа на няколко ръкописа, кога-
то е възможно това; под линия да се посочи основният използван ръкопис, уводът (ано-
тацията) трябва да включва – колко ръкописа и кои стари издания са използвани; с каква 
цел се издава – научна, учебна или друга; обща характеристика на извора и неговото 
значение. А когато има разночетения в текста, Гандев препоръчва изработването на 
пояснителни бележки на имена за лица, местности, селища, неясно определени или не-
разбираеми за съвременния читател предмети или факти; за неверни дати или числа 
(мерки за дължина на пътищата и пр.). И накрая на изданието трябва да се поместят 
показалци на имена, събития и предмети75. 

Но преди да се пристъпи към научното издаване на изворите, нужно е те да бъдат 
обработени и информацията в тях разчетена. В тази дейност се включват отделните „по-
мощни исторически дисциплини“. В лекциите са разяснени схематично, но изчерпател-
но, ролята на всяка една от тях: „Палеография:. Разчитане на стила. Лигатури – служеб-
ни и технически съкращения. Определяне датировка. Откриване на фалшификати по 
ръкописа. Водни знаци. Дипломатика и архивистика: тонове документи с терминология. 
Откриване фалшификати. Съдбата на документа до влизане в историческия архив – това 
е архивно издирване, а не по-нататък. Хронология: а) Цел: проверка, поправка, превръ-
щане; б) множество системи на Изтока и стари за Запада – антични; в) Юлиево-
григорианска система (таблици); г) византийска; д) ислямска (таблици). Хералдика (ети-
мология): а) тотемен произход – еволюция; б) социална функция на герба; в) усложнява-
не на герба; г) място на герба (изброяване) – гербове на градове – Париж. Генеалогия 
(етимология): а) социална функция; б) издаване на документи и съставяне на генеало-
гични дърва; в) фалшификации; г) историческо значение на действителните и мнимите 
дървета. Сфрагистика (етимология): а) видове печати; б) функция – утвърждават автен-
тичността на документа. Затова автентичността се проверява“76. 

Верен на принципите във висшето образование, че младият учен трябва да се нау-
чи как и къде най-бързо и лесно да намира нужната му информация и да може  да изгра-
ди научна теза, преподавателят Гандев посвещава последните две лекции от частта „Из-
ворознание“ именно на тези проблеми. Първо представя пред студентите си издадените 
справочници и корпуси с извори, като и тук не се ограничава само с тези, отнасящи се за 
Новото време. Освен че трябва да ги познават бходимо е младите да се научат и да 
ги използват. Техниката на работа, която той  предлага, се състои от няколко точки. 
Първо, след много четене да се определи съдържанието, обхватът и точната задача на 
изследването. След това трябва да се състави библиография за извори и литература и да 
се пристъпи към „ексцерптирането

, нео
им

“ (извличан на пасажи – б. м. Л. С.) им. После да се 
свърже библиографското описание с ексцептите. Следващата стъпка е да се съставят 
планът и структурата на работата. В увода (голям или малък) Гандев смята, че трябва да 
се направи обосновка кое налага изследването и какво цели то. Отделните глави да се 
структурират, след като се обмислят изворит и литературата, в логическа последова-
телност с кратки изводи.  Накрая се правят обобщения и заключения, които включват 
резултатите от отделните глави. Лекторът обр ща и специално внимание на начина на 
цитиране на чужди мисли и на извори. Посочването на източника под линия е задължи-
телно. А когато се прилагат точни цитати, те  трябва да се „късат изопачаващо или 
безсмислено“, да се поставят в кавички, дори з една дума. При използването на прераз-
каз на текст Гандев препоръчва това да става голямо внимание да не се изопачи или 
да не се вложи в него нов смисъл“77. 

По този начин са организирани лекциите  проф. Х. Гандев върху изворознание-
то. От тях ясно си личи стремежът на преподавателя да научи студентите как да достиг-
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нат до историческите извори, как да орят“ и как да изградят и до-
кажат едно историческо твърдение с тях. Так ученият се старае да заложи у младите 
историци модел на работа, характерен за истинската наука. 

С изложеното дотук не се изчерпва отн  на проф. Гандев към изворите. 
През цялата си научна кариера той проявява специален интерес към издаването на сви-
детелствата за миналото на българския народ. леди от този интерес са останали в пуб-
ликуваните рецензии на сборници с документ 78. В тях ученият подчертава важността 
на издаваните сборници както за строгата наука, така и за популяризаторската ѝ част. 
Гандев обръща внимание на трудностите, които са възниквали при преводите на доку-
ментите, при нормализирането на текста, на това, в каква обстановка са възникнали и 
битували, кой ги е създал, каква информация носят. За историка е важно с какъв научен 
и справочен апарат е снабдено изданието. Например в рецензията си на д енталния 
сборник на П. Ников за свидетелствата за българската история във Виенските архиви, 
излязъл десет години след смъртта му, редом с високата оценка за свършената работа, 
Гандев отправя остра критика именно за отсъствието на каквато и да е п телна бе-
лежка или пояснение за изопачените лични имена в текстовете: „Поради  причина 
той се чете дори от изследователите на Българското възраждане със сло допълни-
телни справки“79. 

Според Х. Гандев документалните издания на извори и документи, а на про-
фесионално ниво, ще осигурят достойна замяна на съответните оригинал е ги нап-
равят по-достъпни за изследователите и любителите на историята. В също еме ката-
лозите ще им спестяват лутането из множеството архиви и по-бързото на не на ин-
формация. Ще минат десетилетия от написването на първите програми  насока, 
изискванията към историците ще нарастват, ще се промени съществено логията 
на работа. Голяма роля в това направление от българската историческа на зиграва и 
проф. д-р Христо Гандев посредством: предлаганите от него програми; лекциите, които 
изнася пред бъдещите научни работници; публикациите си. И въпреки тов  1964 г. 
проф. Ал. Бурмов ще повтори отново, че формулираната от П. Ников за  още е 
първостепенна80. С голямо съжаление тук трябва да се констатира, че не ена задо-
волително и до днес. Защото тази задача е мащабна и изисква много сре  и персо-
нална ангажираност от страна на научните работници и управляващите о  в Бълга-
рия. 
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ОЖЕНИЕ № 2 

си на архивни материали, книги, предме
ЦДА, ф. 192

ПРИЛ
 

Ф о , с опи ти и др. 
ата сби  – 1 к, оп. 1, а.е. 413, л. 1–5. 

 
Пазарджик

ишове, изготвени т Христо Гандев
от музейн рка в Пазарджик

 
при читалищетоМузейна сбирка  

без инв. №№ 
 
1) Ръкописен дамаскин от ХVІІІ в.  67 листа. 
Подв. Дъска, кожа и гравюри. Бълг. Редакция, (но с в). 
Малка 8о. 
На последната страница приписка: 
„1790 поведа се тая книга за грош + много живот и здраве и радост и 

веселенiем от Раика до тебе брате Ралчо възлюбленiе да знаеш че имам да ти 
река една дума що сам дал за повезията един грош да сториш това добро да го 
дадем. И до теб стайо поздравле ...“ [Кни

 

 от проегумена теодосия за 100 пари 1783“. 
а задната корица вътре – „+ приях раки сию книжицу от Кир Попа Хр... 

нiя да послет протоиерею попа кир Спасу у руце да 
ти ся

 
[3] 
3) Надгробен кръст каменен с надпи донесен в Лирея от старите гроби-

ща на с. Хаджилий 〈дн. Юнаците〉 на 8 к . От Пазарджик по пътя за София. 
〈сведения на К. Христович〉 

Текстът: Да пи июван 
  ъ тодоръ 
  αψог 〈1773〉 
 
4) Надгробен каменен кръст с надпи отчупен в горния край. Донесен от 

местността около крепостта Раковица между Белово и Сестрино, и то от под-
ножието на крепостта всред едно църковище из ливадите. 〈Сведения К. Хрис-
тович〉. 

гата е била в Копривщица, село Рако-
вица, Златица и другаде през ХVІІІ в.] [Странствуванията на ръкописа личат от 
имената и текстоозначенията, дадени на предната корица с почерци не по-
стари от ХVІІІ в.] 

 
[2] 
2) Последование 〈служебник〉 от няколко ръце. 183 листа. 
Подвързия дърво, кожа и гравюри. Ръкописи от ХVІІІ в. 
Българ. ред. 
Приписки: 
Долното поле на стр.: 
стр. 3 – 27 – „Сiя книга попу спасу от Пирот иконом купи я от рилски 

в.манастир
Н

Спаса иконома пиротскаго пари 100 да му я пратим мца юлия 23:-“ 
„Оставляю у отца Ана

 1783 ω 28” 
[Една е ръката и на двете приписки, при все че разчекът и мастилата са 

различни]. 

с, 
м

с, 
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Текст:   ]ни 
 Ги рада 

 ле вь то 
  С !ІГ   В 
 
 
[4] 
5) Медна софра 〈паралия〉 с надпис : 
„+ село Панагюрища опщо при епитропа кир Неша αψое 〈1775〉 на стго 

Никола ГІІІНЛ ОТИХА“. 〈По сведения на К. Христович софрата е била воти-
рана на Калугеровския манастир Св. Никола, разрушен от турците през Април-
ското въстание. От там софрата минава в турски ръце, от каквито няколко де-
сетилетия по-късно я закупува Христович〉. 

 
6) Молитвеник, подвързан с дъски, кожа и гравюри. 266 стр. Малка 8о. 

Разкошни илюстрации по печатни образци. Добър ръкопис, имитация на пе-
чатни букви. Приписки 2 от които личи: 

а) че ръкописът е правен в Зограф през февр. 1788 г. от монаха Макарий 
по поръка на Архимандрит Ананiй, чийто личен обработен подпис личи под 
посветителния надпис. Ананiй приготвил разписка като дар за неговия ученик 
йеродякон Йосиф. 〈На 109 стр. Е подписът и означението на Макарий〉. 

 
[5] 
7) Кафтанджийска кондика, писана с гръцки букви на български език, за-

почва от 1750

〈сигурното е С = 7200 = 1692 

е 
се плучи дата 17., началото на 
ХVІІІ в.〉 

значи, като прибавим забърка-
ните десетици и единици, щ

 г. и завършва на 1826 г. Датите са пръснати и размесени. 〈В 
кожен портфейл〉. 

 
8) Кондика на механдж. Еснаф от 1801 г. български език. Кожа, дърво и 

гравюри. 
 
9) Кондика на неопределим еснаф 1809–1858. На български език от само-

то начало. Разни почерци. 
 
10) Кондика на абадж[ийския] еснаф от 1811 г. 4о. Подв. Кожа 382 стр. 

Българско посвещение в началото. Гръцки букви – български език в текста. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 
Факсимиле на „Обр ез втората полови-

на на 1944 г. Съхранява се в ЦДА, ф. 1921 к, оп. 1, а.е. 414, л. 2. 
азец за показалец на селищни имена“, изготвен от д-р Христо Гандев пр
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 
Пълен текст на Програ рия, 

 

мата по Изворознание и Историография на Новата обща исто
съставена от проф. д-р Христо Гандев. – ЦДА, Ф. 1921к, оп. 1, а.е. 99. 

П Р О Г Р А М А  
за спецкурса по ИЗВОРОЗНАНИЕ И ИСТОРИГРАФИЯ 

на Новата история 
 

Дял І 
ИЗВОРОЗНАНИЕ 

1. Дефиниция що е исторически извор. Значение на изворите за истори-
ческат

 

 Характеристи омически фор-
маци

 

а наука. 
2. Материален характер на изворите. а/ Археологически извори и техните 

специфични методи на изследване. б/ Писмени извори и техните методи на из-
ползване. в/ Етнографски извори и техните методи на използване: 

а/ извори с веществен характер; 
б/ обичай и обществен бит; 
/ наративни извори /фолклор/. в

3. ка на изворите отделно по общественоикон
и за отделните исторически дисциплини. 

І. СТОПАНСКА ИСТОРИЯ 
А. ИЗВОРИ за стопанската история на ПРАИСТОРИЧЕСКИЯ перио
доказване еволюцията на материалната култура и овладяване на 

д с 
оглед природ-
ните ли о

вла-
делск ията на материалната култура; Хе-

 
си т човека; 

ото през АНТИЧНАТА / робоБ. ИЗВОРИ за историята на стопанств
а епоха с оглед продължение на еволюц

зиод, , частната собственост вър-
ху зе . Ксенофонт

Дела и дни – разкриване на съседската община
мята и стоковото селско стопанство, свързано с пазара , Ико-

номика и римските агрономи /Катон Стари, Варон, Вергилий и др./ разкриват 

дално предим-
лни архиви от различен вид /светски, ма-

настирски/ с ието на феодалния способ на производството на 
селското сто а и цехова стопанска документация от нов вид. 
Търговски ка о средновековие и новите видове документация в 
тях. Наченки . 

Г. ЕПО ТАЛИЗМА. Икономическо законодателство на бур-

е/. Изводи за съот-
 на световното сто-

робовладелческото селско стопанство.  
Аграрни закони гръцки и римски. Други отрасли на материалната култура 

– извори Витрувит и Плиний Стари. Археологически извори за историята на 
материалната култура и по-специално разкопаните мъртви градове на о. Тера и 
Помпей. 

логически паметници. ФеоВ. ФЕОДАЛНА ЕПОХА. Архео
но аграрно за Сеньориаконодателство. 

т оглед на разви
кпанство. Градс

нтори от къснот
ма на капитализ

ХА НА КАПИ
жоазната класа. Административна документация със стопанско съдържание. 
Архиви на търговски и промишлени предприятия. Учения на буржоазни иконо-
мисти, въведени в действие /по произведенията на авторит
ношенията м ала. Изводи за изгражданетоежду труда и капит
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панство. Нов ин на стоковите и фондовите борси. Изк-
лючително ва  световните стопански годишнини. 

и видове извори: бюлет
жната роля на националните и

 
ІІ. СОЦИАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА ИСТОРИЯ 

А. ЗА ПРАИСТОРИЧЕСКАТА ЕПОХА. Археологически извори. Сведе-
ния на античните /гръцки и римски/ историци. Извод: наличие на обществено 

Б. АНТИЧНОСТ. Археологически паметници, показващи робовладелчес-
класовата диференциация. Гръцки и римски историци за класовата 

на социална йерархия /Тома Аквински и др./, надписи. 

графии, филмови записи, 
радио и телевизионни записи. Характеристика на новите видове извори. 

 

съзнание, обществена структура и общество. Наличност на историческо съзна-
ние в наченки. 

кия строй и 
борба и политическия живот и учреждения. 

В. СРЕДНОВЕКОВИЕ – ФЕОДАЛНА ЕПОХА. Градски и владетелски 
хроники. Придворна историография. Църковна историография; автори, създали 
системи 

Г. ЕПОХА НА КАПИТАЛИЗМА. Държавно и парламентско. Държавни 
вестници. Дипломатически архиви. Парламентарни протоколи и стенографски 
дневници. Архиви на партии: програми, протоколи, резолюции, хвърчащи лис-
тове; партийни вестници и списания. Мемоари на обществени и политически 
деятели; кореспонденция на обществени деятели. Фото

ІІІ. ИЗВОРИ НА ВОЕННАТА ИСТОРИЯ 
А. ПРАИСТОРИЧЕСКА ЕПОХА специфични за епохата извори. 

Г. ЕПОХА НА КАПИТАЛИЗМА: специфични за епохата извори. 

НА КУЛТУРАТА И НАУКАТА

: 
Б. АНТИЧНОСТ: специфични за епохата извори. 
В. ФЕОДАЛНА ЕПОХА: специфични за епохата извори. 

 
ІV. ИЗВОРИ ЗА ИСТОРИЯТА  

 извори. 

пература, влажност, 

а/ за античността; 

А. Извори за праисторическата епоха. 
Б. АНТИЧНОСТ: специфични
В. ФЕОДАЛНА ЕПОХА: специфични извори. 
Г. ЕПОХА НА КАПИТАЛИЗМА: специфични извори. 
 
4. Архивно дело. Значение. Видове архиви – държавни, обществени /на 

дружества и организации/, частни. Режим на използване. Наука и техника на ар-
хивознанието. Режим на опазване изворите в архивите: тем
светлина. Репарация на документите. 

5. Наука и техника на издаване [на] историческите извори. 
6. Помощни исторически науки: 

а/ дипломатика 
б/ палеография 
в/ хронология 
г/ сфрагистика 
д/ хералдика 
е/ генеалогия 

 Използване на помощните исторически науки при издаване на извори и при изс-
ледователска работа. 

7. Основни печатни издания на историческите извори: 
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б/ за средновековието; 
в/ за епохата на капитализма. 

имери за всяка епоха. Пр

месечни. 

 
П 

8. Справочници и помагала с извороведчески характер за ново време: 
Хронологически таблици, извороведчески библиографии, исторически календа-
ри – ежегодни и еже

9. Методика и техника на използване историческите извори при изследо-
вателска работа. 

О С О Б И Я 
. Histoire et ses méthodes. Sous la direction de Charles Samaran. Paris, 1967, 1771 рр.: 

за по чески науки, стр. 189–447; архивизиране и опазване на изворите, 
стр. 9

, Москва, 1961–1973:  в том 1, колона 842–881 – 
подро

; том 10 (1967), кол. 741–750 подробно за палеографията. 

1
мощните истори
67–1204; методика на използване на изворите, стр. 1205–1418; хронология, [стр.] 

1514–1577 и др. 
2. Историческая енциклопедия 1

бна статия за архивното дело в СССР „Западна Европа“; в том 4 (1963), кол. 189-
190 за генеалогия; в том 4 (1963), кол. 233–234 за хералдиката; в том 6 (1965), кол. 591–
600 за Источники и Источниковедение; том 6 (1965), [кол.] 841–848 подробно за кален-
дарът

 
Д Я Л  ІІ 

ИДЕЙНО РАЗВИТИЕ НА ИСТОРИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ 
 

1. Антични концепции за историческия процес. 
2. Средновековни концепции за историческия процес /Тома Аквински и 

др./. 
3. Антицърковната теория за механиката и движещите сили на истори-

ческия процес на Н. Макиавели. Критика. 
4. Антицърковната система за отделното културно развитие на човешки-

те общества на Дж. Вико. Критика. 
5. Тристадийната схема за развитието на човешката култура на О. Конт. 

Критика на социалното му учение и приносът на позитивизма. 
6. Превръщането на историята в литературен жанр в наука с методоло-

гическа постановка на изучава  процес. Леополд Ранкене историческия . Четири-
те методически правила. Критика на схващането на Ранке за „духа на времето“ 
като идеологическо. Заслуга на световната историография. 

7. Буржоазни философи, отричащи социалноикономическите закономер-
ности в историческия процес. Ж. Курно и  О. Шпенглер. Критика. 

8. Заслугите на руските предреволюционни специалисти по обща исто-
рия за разработване класоворволюционните аспекти на историческия процес: 
Лучицки,  Ардшев за Великата френска буржоазна революция. 

9. Заслугите на Е. Тарле за световноисторическата постановка на рево-
люционното работническо движение.  

10. Заслугите на Савин и Космински за установяване общоисторическите
ийската буржоазна ре

 
волюция. 

. Съвременни дискусионни проблеми на марксистката теория на исто-

уктурната хетерогенност на обществено-икономическате форма-

закономерности на англ
11

рическия процес. 
а/ За стр

ции; 
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б/ За прехода от робовладелчески към феодален строй; 
 

а теорията на историческия процес на диалектикома-
 чрез последователните приноси на К. Маркс, Фр. Ен-

-ленинската историогра-
ия от съветската историческа наука. 

 социалистически 

За съотношението между революционния и реформаторски преход към
буржоазно общество. 

11. Изграждане н
териалистическа основа
гелс и В. И. Ленин. 

12. Осъществяване принципите на марксистко
ф

13. Марксистко-ленинската историография в другите
страни81. 

 
П О С О Б И Я 
Историческаия енциклопедия. М[осква], 1961–1973 – под Маккиавели, Н. В том 1, 

ол. 933–934; под Вико, Дж.к , в. Том 3, кол. 165–166; под Конт, О., в том 7, кол. 848–849; 
од Ранке, Лп ., том 11, кол. 879–881. 

Ардашев, И. В. /да не се смесва с Николай Николаевич Ардашев/, том 1, кол. 71
47; под Тарле. Е.В.

6–
7  – в том 14, кол. 122–123; под Савин, А. А., в том 12, кол. 447–448; 
под Космински. Е. А. – в том. 7, кол. 991–992; под Лучицкий, И. В., в том. 8, кол. 822

23. 
За Тома Аквински

–
8

 вж. История Философии, под ред. М. А. Дынника и др., Москв
957, стр. 288 и сл. Шпенглер, О.

а, 
1 , Закат Европы, М[осква], 1924 г. Карапетян, А., Крити-

Карапетян, ка Шпенглеровский аналогии Аполлоновский и Фаустовской култьры – вж. 
А., Против иррационализма в философии искуства. Москва, 1956. 

 
За Историография вж. Монографията от 150 печатни страници, обнародвана в 

, том 6, кол. 455–514; за възникване на марксистколенинс-

 историческия материализъм вж. специалното из-
-

Историческая енциклопедия
ката историография вж. Пак там, кол. 465 и сл. Текстовете на класиците на марксис-

а за изграждането назма-ленинизм
дание К. Маркс, Фр. Енгелс и В. И. Ленин, Научный комунизъм. Москва, 1963; също Чес
ноков, Д. И. Исторический материализм. Москва, 1964.; Феодосеев, П. и Францев, Ю. 

                                                

История на социология, сп. Комунист, 1964, № 2. 
 

 
БЕЛЕЖКИ 

 
1 Повече вж. при: Нейкова, А. Идеи и програми за издирване и публикуване на писмени извори за българската 
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. 
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7 Нейкова, А. Цит. съч., с. 297. 

е и старопечатните книги на Народна библиотека в София. Т. 1. С., 1910, 186–

11  дружество, оп. 1, а.е. 11, л. 7. Нейкова, А. Цит. съч., 299–301. 

2 Венелин, Ю. Две писма от Юрий Иванов Венелин 
3 Шишманов, И. Значение и задачи
4 Пак там, с. 61; Димов, Г. Научното дело на Иван Шишманов. – Във: Иван Шишманов. Избрани произведения
Т. 1. С., 1965, 5–12. 
Велева, М. Събирателската и публикаторската дейност на Димитър Страшимиров. – ИДА, 19, 1970, 57–67; 
Страшимиров, Д. Т. Архив на Възраждането. Т. 1. С., 1908, с. ХХ. 
Ников, П. Задачите на днешната българска историографи
встъпителната лекция на проф. д-р П
тър Ников. Жизнен път и научно наследство. С., 1986, 185–190. 
Цит. по: 

8 Пак там, 294–298. 
9 Цонев, Б. Опис на ръкописит

187. 
10 Ников, П. Цит. съч., с. 85. 

 ЦДА, ф. 1241, Българско историческо



 
 

                                                                                                                                 
сет години Институт по история при БАН. – ИПр, 1998, № 1–2, 3–4; История на Българска-

13

14

15

16

 да ми предостави записа на спомените на проф. Х. Гандев. 

 1937, 1–28. 
ирането на учения (седемдесет и петгодишнината на проф. д-р Христо Гандев). – Във: 

 1985, 5–34; Генчев, Н. Научното дело на проф. д-р Христо 
–11; 

–
, 

43,  

7 г. – 

 1934 до 1944 г. работи като главен библиотекар в Народната библиотека – Пловдив. От 1958 

23

24 ва, М. Библиография на трудовете на проф. д-р Христо Гандев и на литературата за живота и 

ва през 1877–1879 г. – Във: Проблеми на 

28

29 Гандев, Х. Описание на Серския санджак от Ст. К. Салгънджиев – 1874 г. – Беломорски 

С. Лични дела и спомени по възраждането на солунските и серските българи или 12 годишна 
в, 1906. 

ание. – ИПр, 1945–1946, № 1, 107–

33 помени – личен архив на Мария Велева. 
. 1, а.е. 413 и 439. Вида на листовете, черно мастило, почеркът и стилът при направата на 

, затова по-нататък в текста ги разглеждам като едно цяло. 
  15, 16, 17. 

ри..., 109–121. 
и – личен архив на Мария Велева. Тук трябва да се посочи, че за пръв път в българската 

пример за благополучие преди турските нападения. Вж. още: 

38

ф. П. Мутафчиев. – Във: Сборник в памет на проф. Петър Мутафчиев. С., 1996, 

. 

43 ЦДА, ф. 1921 к, оп. 1, а.е. 414, л. 1. Поместените тук цитати са предадени без промени, с изключение на 
осъвременяването на правописа. 

12 Марков, Г. Петде
та академия на науките 1869–1969. С., 1971, 75–76. 
 НА – БАН, ф. 1, оп. 2, а.е. 747, л. 149. 
 Нейкова, А. Цит. съч., 302–306. 
 Държавен вестник, № 95, 25 апр. 1940. 
 Гандев, Х. Спомени – Личен архив на проф. Мария Велева. Благодаря на проф. д-р Мария Велева за любез-
ното съдействие

17 Пак там. 
18 Пак там. 
19 Публикувана в: Časopis Národního musea. Philos. histor. odelení, Praha, 111,
20 Велева, М. Форм
Сборник в чест на проф. д-р Христо Гандев. С.,
Гандев. – Във: Изследвания в чест на проф. д-р Христо Гандев. СУ „Св. Климент Охридски“. С., 1983, 3
Кюркчиев, П. Ранно възраждане, студия от Х. Гандев, София, 1939 г. – Просвета, 1939–1940, № 10, 1279
1281; Тошев, Д. „Ранно възраждане“ от Христо Гандев. – Архив за стопанска и социална политика, 1940, № 1
71–72; Димитров, М. Фактори на Българското възраждане от Христо Гандев. – Философски преглед, 19
№ 2, 52–56. 

21 В архива на учения е запазена разписка от Народната библиотека в Пловдив за получени от д-р Х. Гандев 
документи от Временното руско управление след Освобождението. Разписката носи дата 5 март 193
ЦДА, ф. 1921 к, оп. 1, а.е. 81, л. 1. 

22 Вичо Иванов (1901–1979) – писател, литературен и художествен критик. Завършва Художествената акаде-
мия в София. От
до 1964 г. е културно аташе в Полша. Някои от най-известните му творби са: „Два свята“ (1932), „Четири 
имена: Христо Ботев, П. К. Яворов, Димчо Дебелянов, Владимир Мусаков“ (1926), „Майстори на сцената“ 
(1975) и др. 
 Спомени на Руска Гандева, 36 години в Alma mater. – ЦДА, ф. 1921 к, оп. 1, а.е. 894, л. 57–58. 
 Вж.: Кайнаро
научната му дейност. – Във: Сборник в чест на проф. д-р Христо Гандев, 60–86. 

25 Гандев, Х. Руската помощ за изграждането на българската държа
Българското възраждане. С., 1976, с. 810, бел. № 1. 

26 Кайнарова, М. Цит. съч., 60–86. 
27 Гандев, Х. Писмата на Ст. К. Салгънджиев от 1874 до 1878 г. по народностните борби в Сер, Серско и Одрин. 

– Беломорски преглед, 1943, № 2, 81–176. 
 Пак там, с. 84. 
 Пак там, 81–86; 
преглед, 1942, № 1, 428–433. 

30 Салгънджиев, 
жестока неравна борба с гръцката пропаганда. Пловди

31 Гандев, Х. Писма от П. Р. Славейков и А. П. Шопов по Априлското въст
112. 

32 Гандев, Х. Фактори на Българското възраждане. С., 1943, 121–127, 128–138. 
 Гандев, Х. С

34 ЦДА, ф. 1921 к, оп
фишовете, разположени в две архивни единици, подсказват, че те са изработени по едно и също време от 
автора

35 ЦДА, ф. 1921 к, оп. 1, а.е. 413, л. 6, 8,
36 Гандев, Х. Факто
37 Гандев, Х. Спомен
историческа литература съкровища – монетни и други, се използват като извор още от Паисий Хилендарски 
в „История славянобългарская“, но само като 
Дроснева, Е. Историографски прочит на „История славянобългарская“. – Във: Втори международен конгрес 
по българистика 1986. Доклади. Т. 7. С., 1989, 481–493. 
 ЦДА, ф. 1921 к, оп. 1, а.е. 413, л. 4. 

39 Гандев, Х. Спомени за про
14–19. 

40 ЦДА, ф. 1921 к, оп. 1, а.е. 414. 
41 Пак там, а.е. 411, л. 23–29
42 Изток, № 414, 26 май 1944. 
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45 -

а зора“, наистина излиза за пръв път през 1869 г. и част от броевете му се съхраняват в 
-

чая 
зволил да не бъде докрай коректен в поднесената 

46 Пак там, л. 3. 
47 Пак там, л. 4. 
48 Стоянов, М. Българска възрожденска книжнина. Т. 1. С., 1957, с. ІІІ. 
49 Пак там, с. VІІІ. 
50 Велева, М. Александър Бурмов. С., 1988, 62–70. 
51 Петър Георгиев (1891–1978) – журналист. Редактор на в. „Работнически вестник“ (1918–1923), „Звезда“ 

(1923–1924). Ръководител на партийния печат на БКП от 1926 до 1928 г.  и т.н. През 1951 г. е избран за про-
фесор в Софийския университет. 1951–1961 г. – ръководител на Катедрата по международно право и между-
народни отношения в Юридическия факултет на Софийския университет. През 1956 г. става директор на 
Института по история на БКП при ЦК на БКП. 

52 Бурмов, А., П. Георгиев. Българският печат от зараждането му преди Освобождението до 1918 г. Лекции, 
четени в Журналистическата школа при Дирекцията на печата и Съюза на журналистите. С., 1949. 

53 История на Българската академия на науките 1869–1969. С., 1971, 100–101. 
54 Матеева, М. Архивното дело и историческата наука. – Във: Проблеми на българската историография. С., 

1973, 134–136. 
55 Димо Минев (1905–1986) – през 1929 г. завършва романска филология и история в Софийския университет. 
Специализира в Дижон (1930) и Париж (1936). Преподавател по френски език във Висшето търговско учи-
лище – Варна (1934–1961). Старши преподавател и ръководител на Катедрата по чужди езици във Велико-
търновския университет (1963–1967). Занимава се с популяризиране на нови извори за българската история и 
литература. 

56 Минев, Д. Да издирваме архиви и документи. – ИПр, 1945–1946, № 3, 372–374. 
57 С този закон се утвърждава и преименуването на БАНИ в БАН. 
58 НА – БАН, ф. 5, оп. 1, а.е. 4; История на Българската академия на науките 1869–1969, 112–113, 137–138. 
59 Марков, Г. Цит. съч., 4–7; История на Българската академия на науките 1869–1969, 112–137. 
60 Гълъб Гълъбов (1892–1972) – през 1904 г. завършва френски лицей „Галата Сарай“ в Цариград и през 1919 г. 
завършва Юридическия факултет на Софийския университет. В периода 1920–1936 г. работи в Окръжното 
мюфтийство в Пловдив и в българската легация в Цариград. От 1936 до 1966 г. е преподавател по старотурс-
ки в СУ. 

61 Турски извори за българската история. Т. 1. С., 1959. (Извори за българската история. Т. 4), с. 8. 
62 Пак там, с. 9. 
63 Пак там, с. 13; ЦДА, ф. 1921 к, оп. 1, а.е. 379, л. 1–2.  
64 Турски..., 13–14; ЦДА, ф. 1921 к, оп. 1, а.е. 376, л. 1–2, а.е. 379, л. 1–13. 
65 ЦДА, ф. 1921 к, оп. 1, а.е. 188. 
66 ЦДА, ф. 1921 к, оп. 1, а.е. 99. – Гандев, Х. Програма на спецкурса по изворознание и историография на нова-
та история. 

67 Пак там, л. 6–14. 
68 Вж.: Христо Гандев. – Във: Алманах на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Т. 1. А–З. С., 

1988. 
69 ЦДА, ф. 1921 к, оп. 1, а.е. 188, л. 1. 
70 Пак там, л. 191. 
71 Пак там, л. 2–3. 
72 Пак там, л. 202–209; а.е. 99, л. 7–11. Тъй като този въпрос е развит доста схематично, текстът в лекционния 
курс и в Програмата почти напълно съвпада. 

73 Пак там, а.е. 188 л. 202–209; а. е. 185 – „Буржоазната и марксистката историография на новата и най-новата 
българска история“, четен основно в периода 1958–1959 г.“, л. 1–3; а.е.  329 – „Признаци на историческото 
познание – Предели на историческото познание“, л. 40–42. 

74 Пак там, а. е. 188, л. 6–8. 
75 Пак там, л. 197. 
76 Пак там, л. 201, 210–211, 199. 
77 Пак там, л. 186, 192, 195. 
78 Кайнарова, М. Цит. съч., 60–86. 

44 Пак там, л. 5. 
 Пак там, л. 2. При вглеждане в посочената информация в образеца се вижда разминаване в посочените дан
ни. Вестник „Дунавск
сливенското читалище „Зора“. Но информацията за  мястото на издаване Русчук и редакторите Иван Чорап
чиев и Христо Попов отговаря на в. „Дунав“. Вероятно това разминаване е плод на факта, че Гандев в слу
изработва образци за показалци, а не самите тях и си е по
информация. 
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79 Гандев, Х. Документи за новата ис  държавни архиви. 1830–1877 г. 
Събрал Петър Ников. Под редакци е на БАН, 1948 г. – ИПр, 
1954, № 1, 

80 Бурмов, А. и. – Във: 
Избрани произведения. Т. 2. С., 1964, 254–271; Велева . Александър Бурмов като историограф. – Във: 
Сборник в памет на проф. Ал. Бурмов. С., 1973, 65–72

81 Текстът

тория на българския народ из виенските
ята на Стоян Романски. Част І. София, Издани

104–107. 
Поправки и добавки към издадените от Д. . Страшимиров документи за Васил ЛевскТ

, М
. 

, даден в курсив, е добавен по-късно. Повторението в номерацията е по самия авторов текст. 
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ИСТОРИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ „ОСМОТРЕНИЕ ПО 
ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД“1 

 
РАДОСЛАВ СПАСОВ 

 
 

Radoslav Spasov. HISTORICAL DOCUMENT "DISCRETION ABOUT A HISTORY 
OF BULGARIAN PEOPLE" 

The historical document “An Opinion on The History of The Bulgarian People” is published in 
1861 in Vienna. Despite of that fact and the ideas it represents, the brochure reveals the Bulgarian church 
history from the Middle Ages to the Renaissance and gives details about the fight of the Bulgarians for 
religious independence. 

 
 
Историческите документи, свързани с историята на католическата пропаганда през 

ХVІІ в. са сравнително добре проучени2. В трудовете на Л. Милетич, Н. Милев, Ив. 
Дуйчев подробно е разгледана историята на създаването на църковната организация на 
Ривската курия в българските земи под османска власт3. 

След чипровското разорение през 1688 г. оцелелите българи католици търсят спа-
сение на север от Дунава. Там бежанците установяват български колонии, като запазват 
българския си характер и език4. 

В българските земи остават незасегнати павликяните от Никополска епархия, кои-
то през седемнадесетото столетие приемат католицизма след активната дейност на ми-
сионерите. От павликянски произход са епископ Филип Станиславов – автор на първата 
печатна книга на български език „Абагар“, и неговият роднина Никола Станиславов, 
който по-късно става и Чанадски епископ5. 

Трудно е да се установи кой е авторът на краткия исторически труд. Единствено 
годината на отпечатването – 1861 г., може да даде насоки в търсенето на причините за 
публикуването на данни, отнасящи се до миналото на българския народ. Най-вероятно 
творбата е свързана със сключването на уния между част от дейците на каузата за неза-
висима българска църква с Рим през 1860 г. 

Самото заглавие на брошурата „Осмотрение“ – възгледи по историята на българс-
кия народ, дава представа съдържанието ѝ. За съжаление никъде не е посочен авторът на 
този труд, но най-интересното е, че произведението е напечатано на кирилица. Липсват 
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и изворите за съставянето му, които биха осветлили къде би могъл да е работил неизвес-
тният автор. Единственото сведение е, че творбата е печатана в Ерменского манастиря у 
Бечу. 

 история . Цели-
ят пр

чиято амбиция е да наложи 
властта на Византия над целия християнски свят . Следва скок във времето, който от-
вежда читателя при събитията, довели до Великата схизма през 1054 г. Причината – 
патриарх Михаил Кедуларий е обладан сили, които са и причината за разделе-
ието в Църквата. Така според автора на брошурата – милиони хора са разделени на две 

 

к ро-
у  

н (наречен в брошурата Асан), които по произход принадле-
а св. Дими-

нстантинопол . 

р  
ду българския владетел и Инокентий ІІІ и са използвани цитати от корес-
 между двамата. За съжаление в брошурата не са споменати изворите, които 

, и кой е направил превода на средновековните документи. Цялата проце-
чването на унията е описана обстойно, както и всички последствия за Бъл-

аването на кралското достойнство на Калоян и всички права, свързани с 
-

к
сящ се до връщането на България под духовното влия-

 и падането на Балканите под властта на османците. Така според автора, 
и 

п  
д  
н фанариотите, които през 1767 г. 

рите техния патриарх в Търново14.  Висшите гръцки 
духовници са обвинени, че подменят старите български обичаи и вярвания и дори отх-
върлят празника на Кирил и Методий15. Отново следват риторични въпроси за граждан-
ското и духовното състояние на българския народ по това време и сравнението с време-
то, когато българската държава е била в уния с Рим16. За доказателство, което да послу-

Най-вероятно става въпрос за Виена, но защо е трябвало създателят на краткото 
историческо съчинение да отиде до столицата на Дунавската монархия, за да я напечата, 
остава неизвестно. 

Първата страница започва с думите, че се навършва едно пълно хилядолетие, от-
както княз Борис е приел светото кръщение от св. Кирил и преминал в лоното на като-
лицизма6.  Тъй като не са посочени използваните извори, е трудно да се определи на 
какво се дължи грешката при описанието на средновековната българска 7

оцес на християнизация в България е свързан с приемането на християнството от 
чехи и моравци, които според автора на Осмотрението са били покръстени от Светите 
братя и на тях дължат своя духовен просперитет8. Следват два риторични въпроса, в 
които се прави сравнение на  развитието на двата славянски народа до този момент, като 
те се дават за пример на българския, който също може да се чувства добре, ако приеме 
да премине под духовната опека на Рим9. 

Историческата нишка, която следва авторът, стига до отношенията на българите с 
патриарх Фотий, който е представен като горделив човек, 

10 

 от тъмни 
н
във верско отношение . 

Следва отново връщане към въпроса за приемане на християнството в България и
11

съжаление за обвързването с Византия, което според авторът на Осмотрението е грешка, 
оято ще доведе България до катастрофалното поражение нанесено от Василий Бълга
биец и падането на българските земи под властта на Византия. Накратко е описано

севъстанието на Петър и А
жали към старите български родове и при освещаването на църква в чест н

12тър, вдигнали оръжие против Ко
След описване на събитията, свързани с бунта на Асен и Петър, авторът на брошу-

ата подробно се спира на отношенията на цар Калоян с Рим. Проследени са детайлно
писмата меж
понденцията
са използвани
дура по склю
гария като призн
него във вътрешен и международен план. Разгледани са и аспектите на унията като цър
овен съюз13. 

Следва кратък преход, отна
ние на Византия
българите са принудени да търпят нехристиянското управление вече четиристотин 
етдесет години, както и заемането на църковните служби от гръцки духовници, чиято
оминираща позиция тормози българите в Османската империя. За лошото положение
а духовните дела авторът на брошурата обвинява 
окончателно са отнели на бълга
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жи н ов-
ския митрополит Иларион Кр

Историческото съчинен идея, която във времето на 
отпечатван прос. Го-
лемият брой на риторичните въпроси, насочващи потенциалния читател към съпоставя-
не на фактите от средновековната българска история с тези от борбата на българския 
народ за ечията 
между българите и Цариградск  аргументи на неиз-
вестния автор да представи алте проблемите. 

Автор ни дела да 
се обърнат към Рим. Брошурата завършва с римера с българските селища в Банат, кои-
то са в Чанадска епархия. Те са изброени п менно: Винга,  Омер, Текта, Бешенов, Фа-
талфелда, Ечка и Модош. Посочена е и об ата бройка на населението 12 870 човека, 
които са се преселили там преди 130 години Авторът посочва, че българите католици си 
имат 18

гарският 

                                                

а твърдението за вредата от фанариотското влияние, е дадена дейността на Търн
17итски . 

ие носи в себе си униатската 
ето на брошурата дава път за решаване на българския църковен въ

 решаване на църковният му въпрос. Доброто познаване на противор
ата патриаршия дават допълнителни
рнатива за р шаването на е

ът на брошурата показва пътя на развитие на българските църков
 п
ои
щ
. 

 свои учители и свещеници и са съхранили майчиният си български език . 
Създателят на брошурата показва отблизо църковно-националните борби на бъл-

народ в началото на шейсетте години на ХІХ век. 
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БЛИКАЦИИТЕ ПО ПОВОД ЧЕСТВАНИЯТА НА СТЕФАН САВОВ 
БОБЧЕВ КАТО ИЗВОР ЗА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ НЕГО  

 
ПЕТЪР ПЪРВАНОВ 

 
 

Peter Parvanov. THE PUBLICATIONS IN CONNECTION WITH THE CELEBRA-
TIONS OF STEFAN SAVOV BOBCHEV AS A SOURCE OF THE ATTITUDE TOWARD 
HIM 

The texts shows the attitude shown in the publications connected with the anniversaries of Stefan 
Savov Bobchev. It is a kind of discussion of the collections and the articles published in connection with 
the celebrations of the twenty-fifth and fiftieth anniversaries and also of the texts notifying the 140 and 
150 anniversaries of the birth of Bobchev. In these collections one could see the attitude toward Bobchev 
during the years of his anniversaries celebrations. 

 
 
Стефан Савов Бобчев е българин, творил в различни сфери на обществения живот, 

във време, което се простира от началото на 70-те години на XIX в. до началото на 40-те 
години на XX в. Поради тази причина той е част от българската общественост в един 
продължителен период от нейното развитие. През това време Бобчев е юрист, учен, сла-
вист, публицист, политик, общественик и преводач. Разнообразната му дейност

много почитатели и недоброжелатели, които изразяват мнението си за него по раз-
лични начини. Излезлите от честванията на С. С. Бобчев материали показват как юбиля-
рят е бил възприеман през различните години. 

Настоящата статия разглежда публикациите по случай 25-годишният (Пловдив, 
1896 г.) и 50-годишният му книжовно-публицистичен юбилей (София, 1921 г.), юбилей-
ния сборник, издаден от Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ във връзка с 
честването на 140-годишнината от рождението на Стефан Савов Бобчев, текстовете, 
публикувани по повод същата годишнина, и статията на Мария Манолова, публикувана 
в списание „Правна мисъл“ и отбелязваща 150-годишнината от рождението на С. С. 
Бобчев

ението, което е имало към Стефан Савов Бобчев и неговата промяна, колкото и 
това да е субективно, тъй като текстът се гради само върху юбилейни чествания, а това 
навежда на мисълта, че оценките към Бобчев ще са положителни. 
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Първият юбилей на Стефан Савов Бобчев е отбелязан в Пловдив на 2 март 1896 г. 
Tой е организиран от печатница „Единство“, в която честваният печати произведенията 
си. Печатницата издава книжка, посветена на 25-годишния книжовно-обществен юбилей 
на С. С. Бобчев1. В тази книжка е поместена статията на Иван Савов „Стефан С. Бобчев. 
Литературно-публицистическата му деятелност. (Принос към историята на нашата жур-
налистика)“, след което е разказано как протича денят на празника и са публикувани 
речите, произнесени от гостите, поздравителните телеграми, писмата до юбиляря и от-
звукът във вестниците от празнуването на юбилея. По повод празника има и публикация 
в списание „Светлина“2, където е отпечатан кратък очерк за живота на юбиляря. Този 
очерк, както и статията на Иван Савов, са препечатани в списание „Българска сбирка“ – 
допълнени с обяснителни бележки3. Списанието, на което С. С. Бобчев е редактор, по-
мества и спомените му за отпечатването на първата му творба „Сегашният наш език“, 
както и самата статия, а така също и библиография на трудовете му. Почитта си към 
Стефан Бобчев списанието засвидетелства и като публикува и отделен отпечатък, който 
му е посветен4. 

Посочените по-горе публикации показват, че към 1896 г. Стефан Савов Бобчев се 
ползва с уважението на съвременниците си. Те изтъкват неговите заслуги на журналис-
тическото поприще и ролята му за Освобождението на България. Честването на неговия 
юбил

 юбилярят е награден от княза с 
орден

ления са от 
хора, 

чев – 50-годишнината от книжовната му и публицистична дейност. Тогава той 
вече 

 заемал или 
заема

рситет. Освен 
търж

ей се сравнява по значимост с отбелязването на годишнината от създаването на 
Българската екзархия, както и с юбилея на Иван Вазов, което достатъчно добре говори и 
за своеобразното признание и уважението, с които С. С. Бобчев се ползва сред съвре-
менниците си. Това мнение се подсилва и от факта, че

 III степен за граждански заслуги. Бобчев получава поздравления за честването си 
от изтъкнати личности като Иван Вазов, Константин Величков, Ив. Ев. Гешов, Т. Теодо-
ров, Д. Агура, М. Маджаров и др. Изпратени са и поздравления от чужбина, от деятели и 
организации, с които С. С. Бобчев си е сътрудничел, а така също и най-големите вестни-
ци в страната почитат Стефан Савов Бобчев със статии във връзка с годишнината. Мо-
жем да заключим, че на този етап от живота си Бобчев е сред уважаваните хора в общес-
твото и има широк кръг от почитатели. За тях той е един от олицетворителите на въз-
рожденските борби и на българската журналистика. 

Трябва обаче да се отбележи, че повечето получени от Бобчев поздрав
с които той е имал пряк контакт, но те не са поднесени лично, а чрез телеграма или 

писмо. Което показва, че много от познатите му предпочитат да си останат в София, а не 
да засвидетелстват личното си уважение към юбиляря в Пловдив, където се провежда 
тържеството. От това се вижда, че колкото и популярен да е Бобчев, все пак той е встра-
ни от обществения живот, чийто център е столицата на Княжеството – София. 

Не по този начин стоят нещата, когато се чества следващият юбилей на Стефан 
Савов Боб

е развил дейността си в София. Преподавател е в Софийския университет, директор 
е на Свободния университет, председател е на Славянското дружество и е

 още множество ръководни длъжности. Поради така нарасналата му популярност 
тържеството е много по-пищно, което говори за увеличилото се уважение към юбиляря. 
Самото тържество е проведено на 8 май 1921 г. в Народния театър, а инициативата по 
организирането му е поета от Юридическия факултет на Софийския униве

еството в София, в Елена – родният град на С. С. Бобчев, се провежда отделно чес-
тване. 

По повод на юбилея излизат три сборника, посветени на Бобчев. Първият от сбор-
ниците е издаден от Юридическия факултет на Софийския университет и съдържа изс-
ледвания в чест на С. С. Бобчев. В него вземат участие изтъкнати учени от периода5. 
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Следващият сборник има характер на следюбилейна книга. Той описва тържествата и 
включва всички приветствия и телеграми, получени от юбиляря6. Сборникът е ценен 
извор за отношението към Стефан Савов Бобчев, защото предава цялата организация и 
протичане на честванията. От него се разбира, че в комитета по организирането на праз-
ниците влизат Иван Вазов, Михаил Попруженко, Михаил Арнаудов и други изтъкнати 
личности, все признати български общественици и учени, които по този начин засвиде-
телстват уважението си към Бобчев. Важни институции също дават подкрепата си – 
Мини

чности от страната и чужбина. Този факт го-
вори 

вянско-
то др

а му качество открива причина за своето 
уваж

у-

стерството на народното просвещение, Светият Синод, Българската академия на 
науките, Юридическият факултет, Свободният университет, „Славянска беседа“, Сла-
вянското дружество и други организации и учреждения, с които Бобчев си е сътрудни-
чел или си сътрудничи. Самото Министерство на народното просвещение го предлага за 
награда с орден „Св. Александър – I степен“ за научната, политическата, обществената и 
държавническата му дейност, също и да се учреди на негово име стипендия за студенти 
юристи, разработващи историята на българското и славянското право. Министърът на 
народното просвещение предлага да се награди и съпругата на Бобчев, Екатерина Бобче-
ва, с дамски кръст за гражданска заслуга II степен. И трите искания са удовлетворени. 
По този начин държавата отново засвидетелства уважението си към С. С. Бобчев, както 
прави това и при честването на 25-годишната му книжовно-публицистична дейност. 

В същия сборник са публикувани и множество поздравления към С. С. Бобчев, ко-
ито са от различни институции и видни ли

за нарасналата популярност на Бобчев. Юбилеят пак е отразен от водещата българ-
ската преса, което допринася за популяризацията му. 

Последният сборник, който излиза по случай 50-годишния юбилей на Стефан Са-
вов Бобчев, е издаден от брат му Никола Бобчев и е книжка от списание „Славянски 
глас“7. В този сборник редица личности, работили с юбиляря, разказват спомените си за 
него. Всеки от авторите изтъква добрите му качества. Той е представен като добронаме-
рен и отзивчив човек, който помага на всички, ако има възможност. Според авторите 
Бобчев още от малък се е отличавал от връстниците си с лидерските си качества и пора-
ди тази причина винаги е пример за подражание и възхищение. Така авторите го предс-
тавят като човек, който се откроява като лидер сред останалите и поради тази причина 
те, чрез участието си в сборника, засвидетелстват своето уважение към него. 

За да почете Стефан Савов Бобчев, по случай 50-годишния му юбилей Сла
ужество учредява на името на юбиляря стипендия за славистични проучвания. Така 

стипендиите на името му стават две: за правно-исторически изследвания и за славистич-
ни. Очевидно С. С. Бобчев вече е достатъчно авторитетен, за да се учредят стипендии на 
негово име, което е и своеобразно признание за самия него. Още повече че до смъртта си 
той сам определя стипендиантите, а това пък показва, че хората вярват в научните му 
качества. 

Освен тези сборници, на юбилея на С. С. Бобчев са посветени още два текста. Еди-
ният е статия от Никола Атанасов8, а другият е книжка от Георги Баласчев9. 

В статията си Н. Атанасов представя учения като радетел за достъпна на широката 
общественост българска литература и в тов

ение, което изказва със статията си. Както се подразбира, С. С. Бобчев е уважаван и 
заради народническите си убеждения, които споделя още от младостта си. 

В книжката си Г. Баласчев е събрал отрицателни рецензии на чужди учени за твор-
бите на Бобчев по правна история. Още в увода Баласчев изразява своя негативизъм към 
Бобчев и твърди, че той неправомерно заема катедрата по история на българското право. 
Като доказателство Баласчев привежда отрицателните рецензии на чужди учени. Прави 
обаче впечатление, че рецензиите са само на сръбски и руски учени, които не критик
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ват и

ст-
венит

. Участ-
ниците в честванията смятат Бобчев за лич ост, оставила значими следи след себе си, 
които трябва да се изучат, за да може да се разкрие по-пълно приносът му за развитието 
на науката, публицистиката и общество

На 140-годишнината от рождението на С. С. Бобчев е посветена статията на Иван 
авен 

 
с  разглежда в 

о право в България. Авторът споделя, че не може 

то като 
-

м
 
 

 на С. С. Бобчев не подминава и вестник „АБС“ . 
С  
о

, е 
егията на вестника към учения 

 
з
ския период. Според автора ученият е един от най-родолюбивите българи и от най-
големите български общественици, посветили живота си за благото на родината си. На 
тях родината им се отплаща, като ги почита. 

Последната юбилейна статия за Стефан Савов Бобчев е на Мария Манолова във 
връзка със 150-годишнината от рождението му13. В нея се разглежда приносът на Бобчев 
за изграждането на българското право. Изтъква се, че той е радетел за чисто българското 
начало на правната система и поради тази причина полага основата на изследванията на 
българското обичайно право. Така М. Манолова изразява положителното си отношение 
към Бобчев и показва почитта си към него. Тя смята Стефан Савов Бобчев за изтъкнат 
български учен – юрист и правен историк, чието дело трябва да се разкрие в пълнота. 

зцяло С. С. Бобчев, а само набелязват недостатъците на труда му за българските 
царски грамоти. В същото време те смятат, че той изпълнява предназначението си на 
учебник. Сръбските учени отричат изцяло съществуването на средновековното българс-
ко право. Личи тенденциозната негативност на Баласчев към Бобчев и стремежът му да 
го изкара псевдоучен, като се подиграе с юбилея му. Тази книжка е единствената отри-
цателна работа в текстовете, които честват Стефан Савов Бобчев, но показва, че той има 
и противници сред българското общество. 

Следващият юбилей е отбелязан с организираната от Народната библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий“ конференция през 1993 г. по повод 140-годишнината от рождени-
ето му10. Докладите от нея излизат в сборник през 1999 г. Текстовете представят Стефан 
Савов Бобчев като разнолика личност, изявяваща се на различни поприща. Авторите 
разглеждат отделни аспекти от живота и дейността му, като в текстовете няма критика, а 
Бобчев е представен изцяло в добра светлина. Въпреки дистанцията на времето между 
предишните чествания и това, С. С. Бобчев продължава да вълнува научните и обще

е среди, които оценяват делата му в различните сфери, в където се е подвизавал. 
Трябва да се отбележи, че в този сборник се разглеждат и документи за дейността на 
Стефан Савов Бобчев и по този начин се дава заявка за изучаване на делото му

н

то. 

11. В нея Бобчев е предстБилярски, поместена в списание „Исторически преглед“
като „историк и „строител“ на нова България“. Проследява се накратко животът му, а
лед това се дава оценка на правните му трудове. Творчеството на Бобчев се
контекста на възприемането на чуждот
да се съгласи напълно с възгледите на Бобчев по въпроса, но те са важни за съвремен-

одното начало в правоността. Специално е подчертано разбирането му за нар
единствено легитимно. Статията на Иван Билярски е писана във време, в което се про
еня българското право и като наука, и като система. Тя е опит да се преосмисли лич-

ността и творчеството на С. С. Бобчев, да се отдаде почит към личността и твореца. В
същото време ревизията на отношението към юриста Бобчев все още не е пълна, за което
говори и фактът, че статията е поместена в историческо списание, а не в правно. 

140-годишнината от рождението 12

татията на Петър Тончев е включена в историческата рубрика на вестника, в която се
тбелязват важни годишнини от българския исторически календар. Фактът, че 140-
годишнината от рождението на Бобчев е оценена като такава историческа годишнина
остатъчно показателен за отношението, което има редколд
и общественика. То е изключително положително. Статията е в хвалебствен тон. Тя
асяга живота и дейността на Стефан С. Бобчев през Възраждането и в следосвобожден-
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по-
казват, че през различните г л, отношението към него е 
положително. Фактът, че съ статии и сборници, говори 
краснореч . Той е 
ценен, независимо като какъв се е изявявал политик, учен, публицист, юрист, преводач 
и т.н., Според хората, които взимат участие в посветените му чествания, във всички 
сфери то

Стефан Савов Бобчев е от а от различни личности и инс-
титуции. Така той е уважен и о  които си е сътрудничил, и от 
отделни ин  се е пол-
звал еднакво добре с уважението и почитта а по-възрастните от него, а така също и от 
връстниците му и от неговите ученици. Уважение към него изказват и наследниците му. 
Оказва се, че той е човек, накарал с действия  си да бъде почитан и уважаван от раз-
лични поколения, като популярността му се пр тира и извън пределите на страната. 

Разбира се, той , ите му по сво-
еобразен начин, гово лзва Стефан 
Савов 

    

Разгледаните тук текстове, посветени на честванията на Стефан Савов Бобчев, 
одини, в които той се е почита
ществуват редица юбилейни 

иво за уважението, с което се е ползвал и се ползва сред обществеността
– 

й се е проявил с еднакво усърдие и ентусиазъм. 
белязван на различни нив
т приятели, и от хора, с

ституции, като за дейността си дори е почетен от държавата. Бобчев
 н

та
ос
тима и опоненти, но фактъ че и те отбелязват юбиле

ри достатъчно добре за популярността, с която се по
Бобчев от началото на своето развитие като учен и общественик до днес. 
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РОМАНТИЗЪМ У ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ? 
(НАБЛЮДЕНИЯ НАД УПОТРЕБАТА НА ПОНЯТИЯТА „РАЗВИ-

ТИЕ“, „ПОДЕМ“, „УПАДЪК“ И „САМОБИТНОСТ“ В ОБОБЩАВА-
ЗВЕДЕНИЯ ВЪРХУ ИСТОРИЯТА НА 

С ИЯ)  
 

critical scholarly acclaim and popularity among the general reader but his ideas 
have 

итателя статия смятам да проверя верността на 
една 

ЩИТЕ МУ ПРОИ
РЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАР

БОРИС ШОПОВ 
 
 
Boris Shopov. ROMANTICISM IN THE WORK OF PETER MUTAFCHIEV? 

(‘DEVELOPMENT’, ‘RISE’, ‘DECLINE’ AND ‘NATIONAL SPIRIT’ IN HIS GENERAL 
WORKS) 

Peter Mutafchiev (1883–1943) was one of the best and most influential Bulgarian historians. His 
work still commands both 

not been analyzed in a systematical way from 1943 onwards. The author of the article tries the 
hypothesis that the historian in question was a romantic or strongly influenced by late romanticism, at 
least in his attempts at a philosophy of history. Very significantly, in the abovementioned pieces he 
analyzed the history of medieval Bulgaria as a national state. Therefore, while using terms like 
‘development’, ‘rise’, ‘decline’ and ‘national spirit’ the Bulgarian scholar was following the romantic 
tradition. The texts betray strong influence of late romanticism (possibly Spengler) and thus confirm the 
hypothesis for the case of these ‘oeuvres generales’. What remains to be done (and is more important) is 
the analysis of Mutafchiev’s specialist works. Are they written under romantic influence? The popularity 
and prominence of these narratives as examples of historia scribenda obliges historians to answer this 
question. The result will make us more aware of the limitations of Bulgarian and other national traditions 
in the domain of medieval history. 

 
 

1. УВОД 
 

В предлаганата на вниманието на ч
своя хипотеза. Тя гласи, че Петър Мутафчиев е бил романтик. 
За да свърша планираната работа, ще анализирам съдържанието на понятията „раз-

витие“, „подем“, „упадък“ и „самобитност“, както са използвани от автора в четири от 
най-популярните му работи: „Изток и Запад в Европейското средновековие“, „Към фи-
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лософията на българската история. Византинизмът в средновековна България“, „Поп 
Богомил и св. Иван Рилски. Духът на отрицанието в нашата история“ и „Книга за бълга-
рите“

тко романтизма като начин на мислене. Смятам, че това 

о да сравняваме възгледите на Мутафчиев. 

чиев отговарям така: романтическите идеи се 

 
живо

що е романтизъм? 
 

а

ва на 
пантеистичната мистика на роман лено върху историята и едни от 
нейните протагонисти – държавите збиране води по опосредстван път 
до по

 

 

1. С изключение на първата, те са посветени на историята на средновековна Бълга-
рия. 

Преди това, с ясното съзнание за непълнота и повърхностност на резултата, в мал-
ко отстъпление ще опиша накра
ще ме улесни в постигането на две цели: заедно с читателя да изясним какво разбираме 
под „романтизъм“ и да имаме образец, с койт

На възможното възражение за хронологическа разлика между времето на разцвет 
на романтизма и akme на Петър Мутаф
разпространяват в цяла Европа през ХІХ в. и стоят в основата на създаването на нациите 
и националните култури2. Краят на романтизма stricto sensu като художествено и идейно 
движение през 30-те години на ХІХ в. не означава, че романтическото отношение към 
света е мъртво: неговите основания остават една от водещите сили в интелектуалния

т на континента3. Тяхното влияние се подхранва от продължителната affaire de 
coeur на немската историческа наука с романтизма през втората половина на ХІХ и на-
чалото на ХХ в.4 Тогава тя дава някои от най-популярните му образци: стига да споме-
нем Освалд Шпенглер и неговият „Залез на Запада“5. 

 тъй, И

2. РОМАНТИЗМЪТ НАКРАТКО 
 
Съдържанието на романтизма може да се дефинира по различни начини6, но най-

важна в него е идеята за „цялост“7. Целостта се схваща като основа на човешкото съ-
ществуване и се изразява в хармонично съчетаване на всички страни на личността; ра-
зумната и емоционалната част на човешката природа трябв  да бъдат в равновесие8. 

Другата основна съставка на романтизма е представата за индивидуалността на чо-
вешката личност и по аналогия – на обществата и културите9. От нея произлиза идеята 
за „органичността“, „целостта“ на всеки истински индивид (от човека до отделната кул-
тура и обществото)10. 

Виждането за човешката личност като динамична и сложна органическа цялост, 
която  променя непрекъснато и винаги остава вярна на своята същност, се основа   се

тиците11. Прехвър
и нациите, това ра

явата на модерния национализъм в Европа и до създаването на националната исто-
риография като жанр в науката и като тип повествование12. 

Как можем да обобщим в едно-две изречения романтическия възглед за историята, 
изграден към началото и средата на ХІХ в. в резултат на разпространението и (силно 
перифразирайки Киплинговия стих) на „приземяването“ на гореописаните идеи сред 
образованите класи в Европа?13 За романтиците историята е история на нацията, която 
те схващат по подобие на отделната личност – като индивид14. По аналогия с личността
нацията се развива във времето; развитието ѝ се състои във все по-пълно изявяване на 
индивидуалността ѝ. Тази представа включва и идеята за наличието на народен дух и на 
национален характер, които често се схващат напълно превратно като действително 
съществуващи и постоянни величини15. 

Вярата в съществуването на народен дух предопределя две от главните теми в ро-
мантическата историография: чуждото влияние и реакциите спрямо него16. Като следст-
вие от подобно мислене идва представата за нацията като за общност, която е самобитна 
по отношение на външните влияния и в бъдеще ще трябва да се освободи от тях и да се
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изгра

и на живота и 

 

 

чаквани издигания и главоломни падения“27.  

ди като „съвършена“ социална и политическа единица без вътрешни конфликти 
(тук голяма роля играят политическите и социалните сблъсъци на периода)17. 

С други думи, в своя „популярен“ вид романтизмът, отнесен към историята (разби-
рана, да повторя, като история на нациите), съдържа следните представи: 

− нацията е индивидуалност, която изявява качествата си и по този начин се развива 
в хода на своята история; 

− тя притежава дух или характер, който се проявява във всички сфер
определя съдържанието на културата; 

− нацията и културата ѝ са самобитни, а култивирането на въпросното качество дава 
смисъла на националната история; 

− определен исторически момент се избира за „златен век“ и служи за образец, с 
който се сравняват не толкова блестящите периоди и настоящето; 

− развитието на нацията съдържа диалектически свързани моменти на възход и упа-
дък; тези явления са резултат от придържането или не към самобитността. 
От тази гледна точка можем да кажем, че романтизмът доминира в европейската 

историческа наука до средата на ХХ в. Тогава започналото по-рано преосмисляне на 
теорията на историята води до радикална промяна във виждането и изследването на 
миналото18. 

 
3. ИСТОРИОГРАФСКА СКИЦА 

 
Какви са отношенията на Петър Мутафчиев с романтизма, разбиран по горепосо-

чения начин? В литературата, която му е посветена19, въпросът за такова влияние е пов-
дигнат само веднъж20; тук трябва да отбележим, че основната част от посочените произ-
ведения е посветена на историческите (в тесния смисъл на думата) творби на нашия 
автор21. 

По-малко са случаите, в които изследователите анализират идеите на своя „обект“, 
като с едно изключение (то се занимава с Мутафчиев съвсем in margine)22 подходът е 
повърхностен. Останалите две работи могат да се опишат така: едната представлява 
прост преразказ на книгите и статиите на нашия автор23, а другата е не особено успешен 
опит за използване на идеи от психоанализата в сфера, в която те нямат приложение24. 

 
4. ИЗЛОЖЕНИЕ 

 
Ето че вече мога да пристъпя към анализа на възгледите на Мутафчиев, обещан на 

първата страница. За да бъда убедителен, често ще го оставям да говори сам чрез прост-
ранни цитати. Това може да се стори излишно някому, но ме предпазва от опасността да
изопача мислите му или да преинача техния ход. 

Посочените в началото на статията произведения имат нещо общо: в тях авторът 
често използва термина „развитие“, когато пише за историята на средновековна Бълга-
рия и опитва да обобщи резултата от наблюденията си. 

За него основната черта на историческото развитие на България през този период е 
неравномерността му като процес: „[…] цялата ни средновековна съдба, тъй странно 
прошарена с трескаво-бързи подеми и главоломни падения“25. На практика във всички 
разглеждани тук творби се подчертава тази особеност: „На първо място стои въпросът за 
странната липса на приемственост, последователност и равномерност в политическия и 
духовен живот на българите“26; „Вижда се – средновековното минало на България пред-
ставя една странна върволица от бързо сменящи се мощ и безсилие, синтеза от противо-
речия, крайности и кризи, от буйни и нео
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Въпросната специфика се изтъква най-пространно в „Книга за българите“: „Когато 
човек поиска да вникне в историята на българския народ и да разбере смисъла на най-
характерните явления в нея, той остава с впечатлението, че тя представлява странна 
смесица от несъвместими крайности и противоречия. Всичко в нея изглежда неестестве-
но и парадоксално. Постепенността, съществен белег на всяко нормално развитие, тук 
почти

ра. Според него за историята на страната е характерно ре-
дуван

авило“) главната му отличителна черта е неравномерност-
та. С

ед това наблюдение е редно да си зададем въпроса: къде намира Петър Мутаф-
чиев 

 победи над императорските 
арми

 изцяло липсва; като че ли едничката неизменна черта в целия исторически живот 
на българите се явява отсъствието на всяко постоянство и приемственост. 

Тая особеност изпъква еднакво отчетливо във всички периоди на историческото ни 
битие – в далечното минало, както и в ново време – и във всички области на национал-
ния ни живот. Равномерно движение не се забелязва нигде в него, липсва и трайност в 
постиженията. Поради това истинско развитие тук няма: всичко е само скокове и повра-
ти, бързи и буйни подеми, последвани от още по-неочаквани и дълбоки падения и от 
периоди на пълна неподвижност и немощ“28. 

Мутафчиев открива посочената неравномерност в развитието на България в поли-
тическата и в културната сфе

ето на периоди на възход и сила с периоди на упадък и слабост: „Най-ясно изпъква 
това непостоянство в политическата ни съдба. Епохите на величие и могъщество в жи-
вота на средновековната българска държава не настъпват като последици от бавен и 
следователно естествен възход. Те идват стремително, изумяват с развърнатите в тях 
сили и осъществените успехи, за да завършат винаги със сгромолясвания толкова по-
неочаквани и страшни, колкото по-трескави са били предшествуващите ги подеми и по-
големи достигнатите при тях висини“29. 

Същото може да се каже и за културата на средновековна България30. Достатъчно е 
да приведа два цитата: „Но тая трескавост в развитието и предизвиканото от нея люшка-
не между крайности отличава не само някогашното ни държавно битие. Същите особе-
ности изпъкват и в целия ни тогавашен живот – материален и духовен“31; „Всичката 
неестественост и болезненост на нашето развитие, при което отделни моменти на твор-
чески подем се сменят с периоди на вековен упадък, може би нигде не се вижда тъй 
ясно, както в литературния живот на средновековна България“32. 

Как може да се обобщи съдържанието на понятието „развитие“, отнесено към 
средновековната българска държава, при Петър Мутафчиев? Най-важната особеност на 
този процес по принцип е неговата непрекъснатост и постоянство. В случая с България 
(за разлика от изведеното „пр

поред Мутафчиев (както можахме да се убедим) единствената постоянна съставка 
на средновековната българска история е липсата на приемственост. За да подкрепи теза-
та си, авторът привежда като образци за противоположния начин на развитие Византия33 
и Сърбия34. 

Сл
причината за неравномерността на българското развитие? Преди да му отговорим 

обаче, трябва да видим как историкът си е представял възходящите и низходящи момен-
ти в българската история, с какво съдържание ги е изпълвал. 

За него политическият възход на държавата се изразява в способността ѝ за тери-
ториално разширение и задържане на придобитото: „И едва приключен за нея (българс-
ката държава – б. м., Б. Ш.) тоя период на самоотбрана, когато тя минава в неудържимо 
настъпление към всички страни. Тогава при Крума българите едно след друго унищожа-
ват аварската държава, като включват в пределите си всички нейни земи от Тиса до Дне-
пър и Северните Карпати, завладяват на запад цялата Моравска област, проникват на 
югозапад към Македония, а в Тракия след редица блестящи

и спират до бреговете на Босфора. 
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Тоя възход продължава и при близките Крумови приемници, когато българските 
грани

издига като първа политическа сила в Източна 
Евро

ука учениците на Кирила и Методия и в българската земя закипява треска-
ва кн

 

ковна България – неговата неравномерност: 
„Тая 

, какво предизвиква откритата от него неравномерност в развитието на 
Бълга

от – трябва да се дири в тоя живот действието и на някакъв друг 
по-сп

ше върху нашия живот и чийто всестранен натиск 

ци се разширяват към областите около Сава и Драва, а на юг обхващат почти цяла 
Македония. Върхът на това стихийно нараснало могъщество бива достигнат през епоха-
та на Симеона, при когото България се 

па“35. 
Какво ни позволява да говорим за културен подем или разцвет? В средновековна 

България той се равнява на развитието на литературата: „До последната четвърт на ІХ в. 
българите са били безкнижен народ, който вместо писмо си служел с „черти и резки“, 
както ни разказва Черноризец Храбър. След покръщението обаче идват тук с новата 
славянска азб

ижовна и просветна дейност […] В обществото, до тоя момент живяло с представи-
те за едно примитивно езичество, бързо се явяват учени люде, запознати с тънкостите на 
християнското богословие и православната догматика […] Преди да бе минало полусто-
летие от покръщението, ние имахме литература, която тук, в Европа, отстъпваше само 
на гръцката и латинската“36. 

Времето на упадък е изпълнено с точно обратните събития: държавната територия 
намалява, независимостта на държавата се оказва застрашена или се загубва за дълги 
периоди от време. За да потвърдя горното, стига да продължа с цитат от вече използва-
ното произведение: „Но едва тоя цар слязъл в гроба и изградената с толкова усилия и 
жертви велика България се залюлява из основи, очаквайки удара, който би я довършил. 
Явяват се тогава руските дружини на Светослава и азиатските полкове на Цимисхия и тя 
пада пред тях безславно, почти без съпротива – прегазена, а не повалена“37. 

В културата упадъкът и неговите синоними се свеждат до вече посочената особе-
ност на културното развитие на среднове

творческа дейност се оказва обаче нещо съвсем преходно и нетрайно. Със Симео-
новата смърт тя секва също тъй неочаквано и бързо, както бе почнала. И до края на Пър-
вото ни царство, като се изключи презвитер Козма, който напразно спомняше заветите 
на миналото и се мъчеше да раздруса мисловността на съвременниците си, нито едно 
име не изгрява на българския литературен хоризонт. Почти в пълна книжовна летаргия 
протича животът на българите и през по-голямата част от съществуването на Второто ни 
царство. Изключение от това не прави и епохата на Асеневци. Преживяваният тогава 
национален и държавен подем не намира никакъв израз в литературната област и не 
оставя там никакви следи“38. 

Нека се върна на въпроса, който си зададох по-горе. Какво стои в основата на рит-
мично повтарящите се периоди на възход и упадък, които Мутафчиев открива и в новата 
българска история (след създаването на българска национална държава през 1878 г.)?39 
С други думи

рия? 
Самият автор дава пределно ясен отговор. След като отхвърля (основателно) пред-

полагаемото значение на „расата“40 и на географските дадености41, Петър Мутафчиев 
посочва причината за описаното от него явление и е добре мястото да се възпроизведе в 
пълнота: „Явно е следователно, че наред и покрай споменатите различни условия и фак-
тори, които в един или друг случай, где по-силно, где по-слабо са оказвали влияние вър-
ху историческия ни жив

ециален фактор. Явно е по-нататък, че това действие ще да е било особено силно и 
дълбоко, щом като се разпростирало еднакво върху нашата вътрешна и външна история, 
извиквайки и тук, и там явления, еднакви по същността си, а ще да е и особено трайно, 
щом като минало и настояще у нас тъй много си приличат. 

Силата, която непрестанно теже
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не бе
гия, 

култу

представите на романтизма ) ин-
диви

 е културата, толкова по-развита е тя; това означава, че външните заемки 
не мо

яние във всяка стра-
на, гд

 възможно да се канализира или отрази, бе чуждата култура“42. 
По каква причина византинизмът (разбиран пределно широко, включващ рели
ра, политика и всички други мислими компоненти43) предизвиква неравномер-

ността в българското историческо развитие? 
Според Мутафчиев византинизмът44, като особена форма на съществуване на хрис-

тиянската култура45, отличаваща се със силно присъствие на елементи от античната, е 
най-развитата част от средновековната християнска цивилизация46. Затова той е спосо-
бен да се наложи с една от своите съставки – християнството – в държавите, които са 
най-близки на империята географски. Какво следва от това? Едно малко отклонение би 
го изяснило. 

За нашия историк културата е (в съответствие с 47

дуалност, която е национална по своя характер48; самият „народ“ е индивидуал-
ност49. Също толкова индивидуална е религията, доколкото тя изобщо може да се отде-
ли от средата (вкл. и културата), в която е възникнала, и доколкото Мутафчиев я смята 
за отражение и освещаване на съществуващата действителност50. Колкото по-
индивидуална

гат да ѝ окажат голямо влияние и да променят същността ѝ51. Като пример за такъв 
тип развитие е посочена „съвременна Япония“52. Не такова е обаче множеството от слу-
чаи на чуждо културно влияние, познати от историческия опит, както ни уверява авто-
рът53. Най-често по-слабо развити „народи“ възприемат от по-развитите всичко, при 
което се наблюдава следната особеност: „Както за отделните индивиди обаче, тъй и за 
обществата подобно влияние невсякога може да бъде благотворно, особено пък, а това 
са най-честите случаи, когато се извършва стихийно и разликата в развитието между 
едната и другата страна е много голяма“54. 

„Опасната страна“ на така разбираното културно заимстване се състои от две свър-
зани явления: „израждане“ на пренесеното от чуждата култура в среда, в която „могат да 
липсват условията, благоприятни за развитието му“55, и пренебрегване на „своето“: „То-
ва последното въпреки жизнените начала, които носи в себе си, бива занемарено, разви-
тието му спира, самото повяхва и се задушава. А тъй като то е органическа съставна част 
на дадената обществена или народна индивидуалност, почва да се разлага и руши вът-
решно и тя сама“56. Главната последица от двусъставния процес, който представихме 
накратко, е загубата на „смисъла на отделното […] съществувание“ на „народите“, които 
са се развивали под влияние на чуждата култура: „Народи, принудени от обстоятелства-
та на своя живот да останат трайно под чужди културни влияния, губят своя историчес-
ки път, а с него – смисъла на отделното си съществувание. Техният живот, раздрусван от 
спазми, се превръща в хроническа криза, чийто печален изход рядко може да бъде пре-
дотвратен“57. 

И тъй, след прочитането на приведените цитати става ясно, че за Петър Мутафчиев 
византийското влияние върху средновековна България и неговите последствия са частен 
случай на потвърждаване на едно общовалидно „историческо правило“58. Според нашия 
автор в българската история то се проявява, когато „прабългари и славяни“ са поставени 
пред необходимостта да възприемат християнството от Византия, тъй като в противен 
случай са били осъдени да съществуват в пълна изолация от по-високо развитите сред-
новековни общества59. 

Приемането на християнството от Византия е обаче едновременно с това и прие-
мане на „византинизма“, тъй като „източното християнство по онова време представяше 
от себе си същинска еманация на византинизма, негов най-съвършен идеологичен израз. 
Поради това то подготвяше почвата за византийското културно вли

ето успяваше да се утвърди“60. 
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Приемането на „византинизма“ води до загуба на „самобитността“. Загубата пре-
дизвиква и кризите, с коит 61о се отличава средновековната история на България . 

ма и битовите 
начал , с които народът ни изстъпи на историческата сцена. Следователно двете страни 
бяха осъдени да бъдат непри о поради несъвместимите си 
терит риални стремежи; още в самото начало на своя живот средновековна България 
почув

амобитност“, съхранена – уверява ни авторът – основно като т.нар. „езическа тра-
дици

, също тъй завещан от далечното 
мина

Какво се разбира под въпросната „самобитност“? Тя съдържа всички елементи, ко-
ито сме свикнали да срещаме под рубриката „култура“ при Петър Мутафчиев: „Прабъл-
гари и славяни, от които се създаде българският народ, се настаниха на полуострова като 
„варвари“. „Варварството“ бе, което първоначално ги обединяваше. Обособността на 
старото българско общество се засилваше и от религиозния елемент: всяко културно 
състояние носи в себе си един религиозен мироглед и се развива съобразно с него. В тоя 
смисъл Византия бе първоначално чувствувана от българите като представителка на 
една враждебна култура. И българската държава намираше тогава своето оправдание в 
поддържане и съхраняване на езическата традиция“62. 

„Самобитността“, „особността“ и други синоними се изчерпват в противопоставя-
нето на своята национална култура63 на чуждата: „В интересите на съществуването си и 
на свободното си развитие българската държава и общество бяха длъжни да подчертават 
моментите, които ги делят, и да дават преднина на тенденциите, които ги отдалечават от 
Византия“64. 

Това противопоставяне води до запазване на особеностите, които пък служат на 
запазването на българската държава: „[…] общият културен стадий у прабългари и сла-
вяни въпреки техните расови и битови различия ги обединяваше, за да ги противопоста-
ви на културните и политическите начала, чийто носител бе империята. Самата българс-
ка държава, основана върху съжителството и сътрудничеството на прабългари и славя-
ни, можеше да намери оправдание, а оттук и опора за съществуванието си единствено 
доколкото се явяваше въплъщение на особеностите на техния живот. И както космопо-
литната Византия виждаше историческата си мисия в това – да приобщава към своята 
култура враждебните племена и народи, та чрез разложението на тяхната културна ин-
дивидуалност да подготвя политическото им подчинение, също тъй и българската дър-
жава заради самосъхранението си бе длъжна да пази сред своето общество всичко, което 
подчертаваше нейната собственост. Фонът, върху който средновековната ни история 
трябваше да се развръща, бе пълната противоположност между византиниз

а
мирими противници не сам

о
ствува Византия и като враждебна културна сила. Нейното съществувание и сво-

бодно вътрешно развитие можеше да бъде осигурено само ако тя бе в състояние да се 
опази от проникването на византийската култура или поне ако ѝ бе възможно да про-
цежда заемките от нея, като допуща от тях онова, което – без да представя опасност за 
народната самобитност – би съдействувало за усъвършенствуването ѝ“65. 

Нуждата от възприемане на християнството е довела и до разрушаване на „народ-
ната с

я“, която е (както лесно можем да се досетим) синоним на понятието „култура“66. 
Като доказателство за това може да послужи следният пасаж: „Цялата тая сложност от 
стопански, социални и политически отношения се явяваше у нас споена и намираща 
израза и утвърждението си в един религиозен мироглед

ло […] Езичеството следователно бе, в което битът на старото българско общество 
намираше своята вътрешна опора, освещение и върховна санкция. В поддържането на 
тая езическа традиция, за която всяка внушена от чужди влияния промяна се е явявала 
като посегателство над завещаната от дедите вяра, намираше накрай оправданието си и 
самата българска държава. От него черпеше тя и постоянна сила“67. 

Затова не се изненадваме, когато четем, че „езическият период в нашата история е 
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време на най-голямата стабилност в нея. Скоковете и повратите започнаха, след като тоя 
период бе приключен“68. 

Разрушаването на „самобитността“ в резултат на възприемането на византийското 
влияние и отстъплението от нея водят до последствията, описани от Мутафчиев с поня-
тието „упадък“, което е диалектически съчетано с понятието „подем“ като част от не-
равномерното развитие на ср кръстването. Какво е харак-
терно  това развитие: „За да ѝ (на Византия – б. м. Б. Ш.) отнемат оръжията, с които си 
служ

 и духовни водачи бяха принудени съзнателно да заемат 
от не

ите естествени пътища, за да го тласкат в насоки, из които 

дат ефектите от християнизацията: поради липсата на предпостав-

ъпление от своеобразието (или, 

за не само в религи-

 
ни би

едновековна България след по
 за
еше срещу тях – а не само заради устройството на новохристиянизираното си об-

щество – българските държавни
я всичко, на което, според техните разбирания, тя дължеше своето превъзходство. 

Друг изход нямаше, и тук лежи целият трагизъм в българската история: епохите на по-
дем в нея започваха винаги с повишено самосъзнание и с пориви към всестранно нацио-
нално строителство, за да се превърнат неизбежно в периоди на бърза денационализа-
ция; нарастналото съперничество, а оттам и засиленото заимствуване от Византия, из-
местяха развитието от негов
бе невъзможно да се създаде нищо здраво и трайно“69. 

Още по-ясно са показани последствията от проникването на византийското влия-
ние, когато се разглеж
ки за извършването ѝ тя има повърхностен характер70. Едновременно с това налагането 
на християнството слага началото на процеса на отст
както бихме казали днес, българската идентичност). Той има разрушителни резултати: 
„Въвеждането на византийското православие у нас означаваше, следователно, нахлуване 
на византийската култура и поради това трябваше да предизвика кри
озното съзнание на старото българско общество, но и в целокупния му живот. Така, 
наред с рушението на вярата в старите божества, почна и разложението на националния

т и на всичко, което бе създадено в него през течение на дълго минало, образуваше 
особностите на националната ни общност, а оправдаваше съществуването и на самата ни 
държава“71. Загубата на самобитността води, както видяхме по-горе, до началото на 
неравномерното, изкривено от измяната на националните начала развитие72. 

 
5. ОПИТ ЗА ОБОБЩЕНИЕ 

 
Така четирите понятия, използвани от Петър Мутафчиев в изследваните от мен 

произведения, се допълват и изграждат затворена система, която е налице в „готов“ вид 
още през 1923 г., както може да се види при прочитането на заключителната част на 
„Изток и Запад в Европейското средновековие“. Във всички проучени тук текстове ис-
торическото развитие на средновековна България е представено от позицията на роман-
тическите мисловни нагласи в техния описан по-горе „популярен“ вид по следния на-
чин:  

а) нормално, „естествено“ развитие средновековна България е имала само по време 
на т.нар. езически период от нейното минало; основните съставки на процеса са наличи-
ето на самостоятелна култура, която не е подражателна на византийската, и успешната и 
планомерна териториална експанзия на държавата; 

б) след приемането на християнството в България прониква и „византинизмът“, 
разбиран като съвкупност от всички феномени на културата; като резултат от това про-
никване се нарушава приемствеността в нея и развитието на страната се отклонява от 
своя „естествен“ ход; последица от това са и честите политически кризи, които не поз-
воляват България да се превърне в силна държава със своя изцяло оригинална култура. 

Може би запознаването на Мутафчиев с Шпенглеровия „Залез на Запада“ по време 
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на специализацията му в Мюнхен е довело до придържане към такива идеи73. Според 
мен обаче те са били налице още по време на la belle époque и само са били доразвити до 
завършеност под влияние на преживяното по времето на войните и на интелектуалния 
климат в средите, в които се е движел нашият автор74. 

 

 от досега изс-
ледва

торическо разбиране, посочени във втората част, ще видим, че почти всички 
са налице при нашия автор: 

− за него „нацията“, „народността одът“ са носители на своя култура, 
която обхваща всички елемент изираното политическо и социално съ-
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДУМИ 
 
Най-накрая дойдох до момента, в който трябва да се върна към формулираната в 

началото на статията хипотеза. 
Според мен представите на Петър Мутафчиев за историята на средновековна Бъл-

гария, както са изразени в посочените в началото произведения, са свидетелство за на-
личието на романтически идеи поне в част от неговото творчество. Какво

ния материал ми позволява да твърдя това? Върнем ли се към съставките на роман-
тическото ис

“ или „нар
и от орган

ществуване; 
− всяка нация и културата ѝ са „самобитни“, а култивирането на въпросното ка

чество дава смисъла на националната история; 
− „златният век“ на средновековна България е периодът до покръстването ѝ – само

тогава страната е била „самобитна“ в истинския смисъл на думата, което пък (в
духа на горното) е оправдавало отделното ѝ съществуване; 

− отказът от „самобитността“ (след приемането на християнството) води до изм
на на „националните начала“ и логичния като следствие упадък. 

Бързам да уточня (предвид възможните
система от възгледи, и че е възможно той да влияе с отделни свои страни върху различ
и индивидуалности. Романтизмът е по-скоро тип отношение към света и към човека. 
ай-грубо казано, романтикът ще твърди, че изгубената след грехопадението цялост на
овешката природа може да бъде възстановена в тоз
оптимистично (преобладаващото до около 1850 г. настроение), така и песимистичн
каквато е модата след 1850 г.). Въпросното възстановяване може да се привижда както

„индивидуалистично“, така и „колективистично“. То може да се смята за осъществимо 
азлични средства – изкуство, политическо действие и т.н. Посочените нюанси (с изви-
ение заради неизбежното в случая елементаризиране на действителността) преоблада-
ат в различно съотношение у всеки човек, с когото историкът си има работа. 

Какъв е смисълът от току-що приключилото казване на очевидното? За мен роман-
измът на Мутафчиев се доказва (ако опитаме да мислим за него в горните категории) от
строто му чувство за нуждата от „цялост“ в индивидуалния и социалния живот (пос-
ледният разбиран максимално широко) и от също толкова острото съзнание, че въпрос
ата цялост не е налице75. Затова той се опитва да намери причините за загубването ѝ
беден, че така ще насочи съвременниците си в правия път. Именно вярата в наличиет
а такава цялост някога и в нейното изчезване кара Мутафчиев да смята, че позитивнит
ромени в една сфера ще доведат до подобно развитие и в други, че е възможно отно
а се добие „философският камък“ в културата – и че поради това в политиката също ще
е случи чаканото „национално преображение“. 

Тук е мястото да кажа изрично, че идеите на Петър Мутафчиев за същността на 
ултурата и за хода на историческото развитие не са оригинални, нито пък са докрай 
здържани от гледна точка на покриването им с емпиричния материал. Те са част 
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популярната по негово време тенденция в историографията – да се хипостазират в край-
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о опростена форма отвлечени понятия и да им се приписва едва ли не телесно битие. 
ози начин на мислене е типичен за романтизма (с уговорката за вулгаризирането 
рез изтъкване на някои тенденции в него за сметка на други) и е много разпространен в
яла Европа през разглеждания период. 

Ето защо възгледите на историка, както ги е изразил в споменатите си работи, л
но могат да се сторят демодирани и дори безсмислени на съвременния читател. Той ще
е запита: защо бе нужно да се отделя толкова място за описанието на идеи, отдавна
старели и основани на погрешни представи? В отговор казвам: остава да се открие до 
аква степен романтизмът е стоял в основата на строго научната работа на 
тафчиев. Влиянието на неговите трудове върху новата българска историография е в
ще твърде силно, за да си позволим да пренебрегваме този въпрос. 

Вместо заключение? Заглавието на статията би могло да се изпише и без въпроси-
елен знак. 
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България от времето между двете световни войни. С., ЛИК, 1998 (цит. по-нататък като „Родно и дясно“). 
За трудността да се даде всеобхватна дефиниция на романтизма вж. напр. Berlin, I. The Roots of Romanticism. 
Ed. by H. Hardy. Princeton, Princeton University Press, 1997, 5–9. Различните интерпретации на ролята на ро-
мантизма за развитието на историческата наука и въобще в интелектуалния живот на Европа са добре предс-
тавени в една маргинална бележка на: Бицилли, П. Увод в изучаването на новата и най-но
1994 (фототипно издание), с. 131. Още по-ясен става проблемът в „Очерци“ на същия, 89–115. 
При ро
вътре в човешката личност, смятано за присъщо на съвременната им епоха. В тази връзка е поучително, че в 
Германия романтизмът се е основавал и на пиетизма с неговото отхвърляне на абстрактната мисъл и подче
таване на чисто емоционалната страна на християнската вяра. Произходът на романтизма от пиетизма е из-
ложен подробно и с голям усет към детайла у: Greenfeld, L. Nationalism, 314–322. 
Въпросната „цялост“ на човешката природа е била схващана от Хаман, например, в духа на пиетистката 
традиция, която поставя емоцията над разума, тъй като последният отчуждава човек от Бога. За разлика от 
ортодоксалните пиетисти обаче, Хаман прехвърля позитивната оценка и върху всички останали страни 
човешката природа. По-късните романтици изцяло секуларизират идеята за „целостта“ и я превръщат в 
„religion in its own right“. За това вж: Greenfeld, L. Nationalism, 327–328 (оттам е взет и цитатът). В същото 
произведение чрез ред уместни посочвания е доказана връзката между романтизъм и национализъм (вж. ци-
тата от Хердер на с. 328). От тази „цялост“ произхожда и възхищението на романтиците от всичко, което е 
„естествено“: детският характер, селяните с тяхната предполагаема „наивност“, „цялостните“ женски образ
(напр. Гретхен на Гьо

9 Индивидуалността, или „геният“, станали популярни чрез авторите от периода Sturm und Drang в немската 
литература, са добре описани от Гьоте в по-късния му период (вж. цитата у Greenfeld, L. Nationalism, p. 335). 
За романтиците „геният“ е равен на „целостта“ и „природата“, т.е. явява се точно обратното на „изкустве-
ността“ и „отчуждението“ на тяхното време. Индивидуалността в най-висшата си форма (а „геният“ е именн
това) е равна на природата и се развива „органично“. Това мислене е общо за всички романтици и е толкова 
популярно, че няма нужда от допълнителн
от героите на Байрон и на неговото желание да извърши на практика това, за което пише в стиховете си. По-
добен начин на мислене (и доказателство за силното влияние на романтизма) може да се открие и при толко-
ва различна от горепосочения личност като Алексис дьо Токвил с неговото противопоставяне на френско
общество и на отделния индивид от ХVІІІ в. на съвременността (в случая – Юлската монархия и Втората 
империя). Подобни са били умонастроенията и на Якоб Буркхард, и (колкото и странно да звучи) на Зигмунд 
Фройд (вж. Johnston, W. A. The Austrian Mind. An Intellectual and Social History, 1848 –1938. Berkeley, 
University of California Press, 1972). Добре е да се приведе цитат от писмо на Фройд от август 1883 г., за да не 
бъда голословен: „Das Gesindel lebt sich aus und wir entbehren […] So geht unser Bestreben mehr dah
uns abzuhalten, als uns Genuss zu verschaffen […]  Sie haben auch Gemeingefühl als wir, es ist nur in ihnen leb
dass sie einer das Leben des andern fortsetzen, während jedem von uns mit seinem Tod die Welt erlischt“. Цитатът е 
взет от Johnston, W. A. Austrian Mind, p. 76. 
 Учението за органичността при романтиците се извежда от виждането, което те са имали за човешката инди-
видуалност: нейните зачатъци се развиват постепенно, в резултат от излизането на индивида от тесните гра-
ници на обособеността; в случая става дума за пример на еволюция. Тъй като това означава, че личността се 
саморазкрива творчески, по аналогия са стигнали до разбирането, че и културата е индивид в същия смисъл; 
тя е живо и единно цяло – организъм. Подробно за този проблем с препратки към по-старата литература вж
Бицилли, П. М. Очерци, 102–108, особено 106–107; виж също и с
тъй като за него индивидът е единствената реална, творяща историята величина – изходна точка и заедно 
това – предел на творчеството; романтизмът е „органичен“, тъй като разглежда целия свят на историческото
като единно живо цяло, тоест като организъм, тоест отново като индивид, части на който са отделните инди-
види“. 
 Пантеизмът на романтиците е ясно показан у: Бицилли, П. М. Очерци, с. 105. 
 Примери за националната историография могат да бъдат монументалните трудове на Тиери, Гизо и Мишле 
върху историята на Франция и на Соловьов за Русия. Образците са подбрани произволно – и сходствата им 
са още по-занимателни (най-важното от тях е националният телеологизъм). Подобни съчинения се пишат 
цяла Европа през ХІХ и началото на ХХ в. (за справка в Германия – Трайчке, Феликс Дан за Средните веко
ве). В България като частен случай можем да посочим „История на българската държава през средните веко
ве“ от Васил Златарски. Много по-близка до романтическото разбиране за национална история обаче е „Ис-
тория на българския народ“ на Петър Мутафчиев. 
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Федотов, Г. Россия Ключевского – Във: Судьба и грехи Рос-

к можем да добавим, че промяната в историческата наука се състои 
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ерситетско издателство „Климент Охридски“, 1987 (по-нататък цит. като  

-
ва 
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, № 8, 

 Още в началото на този кратък excursus бих желал да уточня, че в него ще пиша за това, което става 
GemeСingut на образованата класа в Европа през ХІХ в. Трябва да се подчертае, че често се забравя същест-
вуването на една особеност – всяка нова идея, ставайки популярна, по неизбежност приема различни форми 
в главите на различни хора. Реализирането на някои от потенциите, които съществуват във всяка идея, вмес-
то други, е сложен процес, при чието извършване оказват влияние редица конкретни и неповторими особе
ности, „фактори“. В този смисъл е необходимо, преди да се впускаме в критика на романтизма, да прочетем 
внимателно писаното от П. Бицилли в „Очерци“ (с. 102–103); тук той ясно разграничава две равнища в исто-
рическото разбиране на романтизма и правилно определя най-новата историография в най-добрите й пости-
жения като романтическа. Авторът е прав и когато нарича романтическия метод най-добър за изследване на 
природата на духовните явления, тъй като те са продукт на индивидуалното творчество. 
 За „корените“ на това разбиране вж. наблюденията над идеите на Адам фон Мюлер при Greenfeld (p. 344–
352). 
 Понятието „народен дух“ има стар произход и почтено родословие. То е в употреба като постоянна част от 
реквизита на хуманитарните науки от ХVІІІ в. насетне. По времето на романтизма става много популярно 
след Хердер, от когото изглежда да тръгва важната роля на този странен „дух“ в националните митологии
Достатъчно е да сравним „народния дух“ на Хердер с представата за него при „хората от ХVІІІ в.“, за да раз-
берем разликата между двата периода (вторият на практика продължава и до днес). За последните (дори и за
човек като Тюрго) „народният дух“ е преди всичко производна от действията на „владетелите“ и на различни
постоянни фактори (климат, релеф и т.н.). По въпроса вж. по-подробно Бицилли, П. М. Очерци, 81–89. 
 Класически пример за такова изследване в българската историография са работите на Петър Мутафчиев, 
които са споменати в бел. № 1 и на които е посветена статията. Можем да посочим и редица по-ранни образ-
ци, сред които „Les origines de la France ancienne“ на Fustel de Coulange. Достатъчно е да се обърне внимание 
на идеите на Хердер, добре описани и анализирани от Бицилли (Очерци, с. 122). За Хердер вж. и Гадамер,  
Х.-Г. Хердер и историческият свят – Във: История и херменевтика. Състав. и превод Хр. Тодоров. С., ГАЛ-
ИКО, 1994, 75–101.  
 Подобни (терминът, както всеки друг, е доста условен) „консервативни утопии“ се появяват в цяла Европа 
през втората половина на ХІХ и първата половина на ХХ в. За тях е характерно противопоставянето на най-
важните съставки на модерния ред. Тук стига да споменем книгите на Константин Леонтиев. В българска 
среда проникването и разпространението на тези идеи, които могат да се нарекат най-общо „критика на мо-
дерността“ (Ив. Еленков), започва още от периода на Възраждането. В Европа те се свързват с романтизма 
(във вида, в който е посочен в бел. № 13). 
 Или не толкова радикална, ако обърнем внимание на някои явления от периода 1918–1939 г. (на практика те 
се проявяват още преди 1914 г.). Сред тях можем да посочим творчеството на Бенедето Кроче, Йохан Хьой-
зинха, появата на френската „аналистка“ школа (особено M. Bloch), както и малко изследвани и още 
малко известни (извън България и Русия) автори като П. М. Бицилли. Подобни явления (опит за преодолява-
не на романтизма) могат да се наблюдават и в Германия (Fr. Meinecke, E. Kantorowicz), и в Русия (и то още от
средата на ХІХ в. – В. Ключевски; за него вж.: 
сии. СПб. – С., 1991. 1–2. 1, 329–348). Ту
до голяма степен в преодоляването на слабите страни на мисленето на епигоните на романтизма. 
 Петър Мутафчиев не е изследван в цялост като историк с изключение на монографията на Гюзелев, В. 
Петър Мутафчиев. Очерк. С., Унив
„Петър Мутафчиев“). В периода между смъртта му през 1943 г. и 1983 г. в България почти не е писано за 
него (изключение са уводите на Димитър Ангелов към двата тома с избрани произведения, публикувани през 
1973 г.: Мутафчиев, П. Избрани произведения. Т. 1–2. С., Наука и изкуство, 1973); явно нападателните отзи
ви от типа на статията на П. Петров са на твърде ниско равнище, за да могат да се считат за част от някак
научна традиция. Вж.: Петров, П. Буржоазно-идеалистическите и реакционно-фашистките възгледи на проф. 
Петър Мутафчиев – ИПр, 1950–1951, № 4–5, 393–425 (възпроизведена фототипно в „Изток и Запад в Евро-
пейското средновековие“ с оригиналната пагинация, 339–371). 
 Поливянни, Дм. И. Петър Мутафчиев и средновековната духовна култура на българите – Във: Професор 
Петър Мутафчиев – познат и непознат. С., Кооперация „ИФ–94“, ИК ВаСиЛ, 1997, 97–104; с. 102. Авторът 
подчертава, че Петър Мутафчиев критикува романтизма, но и че е повлиян от него, когато оценява среднове-
ковната българска култура. За съжаление мисълта не е доразвита. В ранните отзиви за произведенията му не 
се споменава нищо за възможно влияние на романтизма. Вж. краткото съобщение на A. Heisenberg 
(Byzantinische Zeitschrift, 25, 1925, S. 448), в което се резюмира съдържанието на Изток и Запад в Европейс-
кото средновековие. Изцяло описателен е и J. Frček в резюмето на „Към философията на българската исто-
рия. Византинизмът в средновековна България“, публикувано в: Byzantinoslavica, ІІІ, 1931, №1, 198–202, 
199–200. В останалите работи върху нашия историк често се споменава, че той е бил повлиян от „идеализ-
ма“. Вж. напр. рецензията на „История на българския народ“ от Ал. Каждан (Вопросы истории, 1948
131–132): според отзива (с. 132) авторът „поневоле скатывается к идеализму“. В обзорните си работи, публи-
кувани през 1960 г. в сборника „Antike und Mittelalter in Bulgarien“. Berlin, 1960 (Berliner Byzantinische Arbei-
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р Мутафчиев (1883–1943) “, 6–34; с. 10); 
среда, оформена от романтизма, и без съмнение са повлияли върху своя български ко-
яние на романтизма върху Петър Мутафчиев не е засегнато и в работите на Ат. Стама-

ски проекции върху българската философска култура“ (С., Семинар – 333, 1996), Мутафчиев 
е историк; споменава се само за отражението на романтизма върху Янко Янев 

 не е третиран и в „Идеи за историята в българската културфилософска книжнина (1878–

 
нков, Ив. Въведение (Версии за българската идентичност в мо-

сме такива? В търсене на българската културна идентичност. Състав. Ив. Елен-
С., Просвета, 1994, 5–26; 24–25. Информативен характер има и текстът на: Даскалов, Р. Въ-

ж-
 малцинствата и културните взаимодействия, 1996, 48–91; с. 70. 

ите, включени в двата издадени досега сборника, посветени на Мутафчиев: 
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те приноси на историка, които (както ще покажа другаде) са изпълнени по съвсем различен 

във вече цитираното ѝ съчинение), подхожда към предмета 
а 

“, в която на основата на конкретни наблюдения е направен обобщаващ извод 
 и политическото развитие на късносредновековните общества на полуостро-

 
си остава (подобно на „История на Видинското княжество“ от Петър 

ят поне с част от литературата за Петър Мутафчиев. 
В нея (особено в двата сборника, издадени в 1996 и 1997 г.) ще намерят и работи, посветени на различни те-

ten, 21), Ив. Дуйчев (Übersicht über die bulgarische Geschichtsschreibung, S. 51–70) и Д. Ангелов (Entwicklun
und Leistungen der Byzantinistik in Bulgarien, S. 109–128; S. 110–111, 125) не споменават нищо за влияние на 
романтизма. В увода към първия том от посоченото в бел. № 14 издание Димитър Ангелов само маркира, че 
Мутафчиев е имал „позиции, близки до историко-материалистическото разбиране за историята“ (Предговор
7–21; с. 12). Същото е отбелязано и в статията „Именит български историк (100 години от рождението на 
професор Петър Мутафчиев) “ (Векове, 1983, № 1, 5–12; с. 11): авторът споменава, че в творчеството на Му-
тафчиев от един момент насетне надделяват „идейно-теоретичните черти, които са присъщи на буржоазната 
историография“. Според В. Гюзелев (Петър Мутафчиев, с. 14; статията на същия: Петър Мутафчиев (1883–
1943) – виден представител на българската буржоазна медиевистика – ИПр, 1983, № 2, 83–100, ми бе недос-
тъпна) Мутафчиев е бил повлиян от „активната тогава немска културно-историческа школа“. Според същия
(Петър Мутафчиев, 47–48) работата на историка е опит за преодоляване на „господстващото идеографско и 
позитивистко направление в българската медиевистика, чийто най-изявен представител е безспорно Васил 
Златарски“. Пак според Гюзелев (Петър Мутафчиев, с. 97), Петър Мутафчиев „[…] далеч надрасна традици-
онната позитивистка и идеографска българска буржоазна историческа наука и създаде образци на научно 
дирене, които са качествено ново явление в нейното развитие“. В предговора си към първото издание на 
„Книга за българите“ (С., БАН, 1987, с 5–21) същият посочва, че „някои от застъпените схващания са с идеа-
листична основа“ (с. 7). Тук трябва да се подчертае, че във въведението към изданието на „История на бъл-
гарския народ“ от 1986 г. (С., БАН) В. Гюзелев отбелязва влиянието на историци като Ранке, Маурер, Гизо, 
Мишле, Фюстел дьо Куланж („Живот и научно творчество на Петъ
те творят в духовната 
лега. Възможното вли
тов. В „Европей
не е включен поради факта, че 
(с. 59). Романтизмът
1948) “ (С., ИК „Св. Иван Рилски“, 2000). Тук само се посочват идеите на Мутафчиев като характерни за 
„десните“ опити за философско осмисляне на историята (с 208–209). Нашият „обект“ е представен като един
от поддръжниците на „българизма“ и от: Еле
дерната епоха) – Във: Защо 
ков, Р. Даскалов. 
ведение. Национално-културната ни идентичност: начин на изграждане – Пак там, 27–49; 30–31. Петър Му-
тафчиев е включен и в групата на създатели и поддръжници на „българизма“ от: Димитрова, Н. Опити за 
национално-културна самоидентификация на българина. Историко-философски поглед – Във: Универсално и 
национално в българската култура. Изд. А. Кръстева, Н. Димитрова, Н. Богомилова, И. Кацарска. С., Ме
дународен център по проблемите на

21 Констатацията се отнася за стати
Сборник в памет на професор Петър Мутафчиев. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 
1996. Другият сборник е посочен в бел. № 15. 
 Еленков, Ив. Родно и дясно. 124–126. 

23 Пампов, К. В. Философия на Българското средновековие. (Според философско-историческите опити на 
Петър Мутафчиев). Пазарджик, ИК „Беллопринт“, 1995. Тази малка книжка е резюме на идеите на Мутафчи-
ев без опит за тяхното осмисляне. 
 Иванова, И., Т. Христов. Разпознаването на себе си като друг у Петър Мутафчиев – Във: Проблемът Изток
Запад. Историческа перспектива. Ред. Т. Стоилова и др. С., „Парадигма“, 2003, 72–88. Посоченото изследва-
не съдържа интересни наблюдения и е по същество първият опит за критичен подход към идейните основа-
ния на творчеството на Петър Мутафчиев. Работата страда от един недостатък: авторите не са взели под 
внимание частни
начин от обобщаващите и все още представляват образец, който трудно може да бъде надминат. Защо? За-
щото в тях Мутафчиев, освободен от влиянието на това, в което романтизмът се преражда, ставайки общо 
достояние (процес, отлично описан от Greenfeld 
на изследване по всички правила на науката и свръх това демонстрира рядко за времето си умение да обръщ
внимание и на най-незначителни наглед подробности. Може би най-доброто изследване в този смисъл е сту-
дията „Владетелите на Просек
за съдържанието на социалното
ва. Въпреки спорното заключение (вж. в тази връзка напоследък серията работи на Хр. Матанов, както и ис-
ториографското изследване на: Kafadar, C. The Construction of the Ottoman State. University of California Press,
London, 1995) „Владетелите на Просек“ 
Ников) труд с класически статус в българската историческа наука. За авторите, имайки предвид заглавието 
на статията им и неговите импликации, би било по-добре да разширят ползвания материал, да са по-
внимателни в изказванията си и също така да се запозна
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служава да се проучи самостоятелно, е 

чалото на ХІХ в. и 
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33 пад, с. 19: „Византия бе достигнала следователно тая степен на развитие, при която животът на 

34

35

36 материал и на друг период, който да бъде посочен като 

то след средата на ХІV в. (с. 158). 

-

38

40

41

л към това място е написаното във Византинизмът, с. 7: „Струва ни се, че отбелязани-
 на българската история се дължат главно, ако не и единствено, на влиянието на византи-

43  
ките и социалните форми на общежитието му, познанията, които 

едставите му за външния свят и т.н.“ 

ми, засягани от нашия историк. Тук е мястото да добавим, че едно прочитане на „Книга за българите“ би 
направило всеки изследовател, заел се с критикуване на Мутафчиев, по-предпазлив в оценките си. Достатъч-
но е да обърнем внимание на главите „Византия“, „Балканът в нашата история“ и „Териториални съдбини на
българската държава“, за да оценим постижението на историка. Тук за пръв път в българската историческа 
наука виждаме опит да се преодолее виждането на историята като разказ, който няма отношение към средата, 
в която са се случили определени събития. Много важни в тази връзка са и частните работи на Мутафчиев, 
посветени на описанието на манастири и църкви. В тях се вижда добрият му усет за значението на регионал-
ния фактор за по-доброто разбиране на групата явления, поставяни под общото име „средновековна българс
ка история“. Отношението на конкретните работи на нашия историк към обобщаващите обаче е тема за от-
делна работа, която все още предстои да бъде извършена, тъй като само така може да се постави на научна 
основа въпросът за истинските му възгледи. Това е и малко по-трудна задача от критикуването на текстове, 
писани десетилетия преди нас, от позицията на нашето време, без да се държи сметка за постоянно промен
щите се условия и за всички страни на творчеството на даден автор. Отделен въпрос (само повдигнат от авто-
рите на с. 88, но за съжаление незасегнат задълбочено), който си за
ролята на социалното (в най-широк смисъл) положение на българския интелектуалец за виждането, което той 
е имал за историята и настоящето на страната си. Полезността на подобен подход се вижда от приносите на 
Greenfeld, L. Nationalism и Еленков, И. Родно и дясно – в които е оценено значението на конкретните обстоя-
телства, в които работят и претендират за изява немските романтици от края на ХVІІІ – на
българските intellectuels от времето между двете световни войни. 
 Изток и Запад, с. 23. 
 Византинизмът, с. 4. 

27 Пак там, с. 6. 
28 Книга за българите, 147–148. 

 Пак там, с. 148. 
 Византинизмът, с. 5: „Но странностите в средновековното минало на българите не се ограничават само с 
явленията из държавното им битие. С не по-малка яснота те се открояват напр. и в техния духовен живот и 
неговия израз – литературното творчество“. 
 Книга за българите, с. 153. 
 Пак там, с. 157. 
 Изток и За
обществата тече равно, постигайки чрез незабелязано вътрешно преобразувание това, на което е способен“. 
 Книга за българите, с. 164: „Така бавно, но сигурно и безшумно, средновековната сръбска държава закрепва 
вътрешно, започва след това да се разширява и външно, докато най-сетне, към края на ХІІІ в., става най-
силната държава на полуострова“. 
 Книга за българите, 148–149. 
 Пак там, с. 157. Явни са причините (липсата на друг 
„Златен век“) Мутафчиев да посочва като пример за културен разцвет само два периода: гореописаният и 
време

37 Пак там, с. 149. За пълнота е добре да приведем още един цитат от същата книга (с. 152), който илюстрира 
нашето твърдение и се отнася за времето след смъртта на Йоан Асен ІІ, което се приема и до днес за период 
на криза в средновековната българска история: „Друг пример на тъй гръмотевичен възход европейската ис
тория не познава. Но ако има нещо още по-удивително и необикновено от това стихийно нараснало могъ-
щество, то е бързината, с която се проваля. Едва изтекли пет-шест години от смъртта на Иван Асеня ІІ и съз-
дадената от него велика България се проваля. Тя загубва три четвърти от пространните си територии и – кое-
то е още по-забележително и странно – загубва ги, без да бе загубила нито една битка за запазването им“. 
 Пак там, с. 157. 

39 Пак там, с. 160: „В основните си моменти историята на Второто ни царство е повторение на тая през Първо-
то. Още по-забележително обаче е, че и най-новият период от нашето развитие се отличава със същите черти, 
които са ни познати от нашето средновековие“. 
 Византинизмът, 6–7: „Съвсем напраздно би било, отговорът на тоя въпрос да се дири в расовите качества 
или националната психология на българския народ: те сами са продукт на историческото развитие“. Вж. и: 
Книга за българите, 167–170. 
 Книга за българите, 170–175. 

42 Пак там, с. 175. Парале
те основни черти
низма върху средновековна България“. 
 Пак там, 175–184. Вж. на 175–176: „Елементи в духовната култура на един народ са неговият език, религията
му, изкуствата, правото, моралът, политичес
има за себе си, пр
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 „фона“, на който са работили двамата – късния романтизъм. Друг е въпросът дали днес още можем 
 да се наб-

и учен от нивото на Сергей Аверинцев. Убеждението в неизменността на византийския жи-

In: The 
zantium. Ed. by C. Mango. Oxford, Oxford University Press, 2002, 1–19. Във въведението 

византийската историография и – по-
ения живот на византийското общество изобщо. 

ното православие бе специфична рожба на византийската култура, неразделна 
 на 
о-

46

редставяше най-високото стъпало, до което бе се издигнало средновековното човечество. В срав-
 други племена и народи оставаха в една или друга степен „варвари“. 
ва да се разбира под романтизъм, вж. посочената в бел. № 13 литература. 

 176: „От казаното следват няколко съществени извода. Първият и най-важен е, че 
од е 

 

49

 

50 –

 мисли са просто продължение на фразата, цитирана в по-предишната бележка): „Разви-
з 
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44 Представата на Мутафчиев за византинизма може да се стори доста сходна с тази на човек като Константин 
Леонтиев. Разликата е, че (и това е особено явно в „Изток и Запад“) като професионален историк той е много 
по-точен от Леонтиев, описвайки Византия и нейната култура. Сходството се дължи преди всичко на съвпа-
дение на
да си позволим да си представяме посочения феномен като нещо статично. Подобно мислене може
людава дори и пр
вот е получило любопитна форма, добре съчетана с много от днешните политически и социални предразсъ-
дъци, в увода на една от последните общи книги, посветени на Византия: Mango, C. Introduction – 
Oxford History of By
редакторът на тома възпроизвежда „византинизма“ горе-долу такъв, какъвто си го е въобразявал Леонтиев – 
цената за тази яснота е отказът от всички постижения на византинистиката през ХХ в., които я поставиха на 
съвършено нова основа. Достатъчно е да обърнем внимание на изследванията на Яков Любарский, който 
повече от всеки друг е допринесъл да се разсеят заблудите, свързани с 
широко – с умств

45 Поп Богомил, 4–5: „[…] Източ
нейна част. То бе не само вероизповедание, а носеше в себе си цялата социална и политическа идеология
една многовековна цивилизация. Догматичните, ритуални и морални елементи в него бяха само отделни пр
яви на една сложна общност – византинизмът и като строй на живота, и като мироглед“. 
 Изток и Запад, 18–21. Книга за българите, с. 184: „Ние вече знаем, че тая култура в продължение на много 
столетия п
нение с нея всички

47 За това, какво тряб
48 Книга за българите, с.
културата на един народ е продукт на неговата история. А това значи от своя страна, че колкото един нар
имал на разположение по-дълго време, за да се развива като организирано цяло, колкото по-спокойно и рав-
но е текъл неговият живот, колкото по-малко са били задръжките в него и по-благоприятни външните усло-
вия за развитието му, толкова по-високо е достигнатото от такъв народ културно стъпало. Оттука и фактът, 
че всяка култура в своята дълбока същност и основите си е национална, т.е. носи всички особености на исто-
рията, жизнените условия и творчеството на народа, у когото я намираме. Особено вярно е това за духовната
култура“. 
 Пак там, с. 178: „Когато един народ притежава значително културно богатство и ценностите на това послед-
ното са осъзнати у него, той вече представя напълно формирана историческа индивидуалност, която мъчно 
може да бъде изменена. Всяко настояще у него почива върху миналото, подчинено е на неговите спомени, 
завети и предания. Той отъждествява себе си с това, което е наследил от бившите поколения, и не може да се
отрече от него. Бит, език, вярвания, начин на живота, всичко това е стегнато в органическо единство, чието 
съществувание е мислимо само в неговата цялост“. 
 В тази връзка вж. разсъжденията му на тема „България и християнството“ в „Книга за българите“ на с. 184
208. 

51 Пак там, с. 178 (тези
тието на такъв народ се състои в усъвършенстването на полученото наследство, на неговото увеличение чре
нови постижения. От други народи и цивилизации той може да заема, но чрез такива заемки той не руши 
това, което има, а го допълва и доразвива. Без значение остава количеството на заемките, както е без значе-
ние дали те ще се извършват несъзнателно, или не. Характерно е само това, че се знае главно онова, което е 
нужно и което може да бъде нагодено към собствената среда. В такива случаи влиянието на чуждата култура 
засяга най-често външните форми, но даже и когато прониква по-дълбоко, оставя непокътнати техните осн
ви и същността им“. 
 Пак там, 178–179. Вж. и това място (с. 179): „Ето защо европеизирани дори твърде много в известни области 
на интелектуалния си и материален живот, японците си остават народът, у който по-силно от всякъде другаде 
живее душата на Азия. Религия, мироглед, изкуство, морал, семеен бит, обществени и политически отноше-
ния – всичко това си остава у тях всъщност такова, каквото е било преди векове. Защото японците вярват
с него превъзхождат европейския свят. И заемайки от последния това, с което той ги е изпредил, те налага
на заемките печата на своята собствена култура. Така те не стават роби на чуждото, а го използват в смисъл 
до степен, каквито и на самите тях са нужни“. 
 Пак там, с. 179. 
 Пак там, с. 179. 
 Пак там, с. 181. Вж. и разсъжденията, които продължават на същата страница: „Усиленото пренасяне на 
ценности от една по-висока културна среда всред недорасло за тяхното усвояване общество може накрай да 
претовари живота му с уродливи явления“. 
 Пак там, с. 182. 
 Пак там. 
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му позволява да говори за „исторически закони“, които предопределят 

59 подробно. 
60 Пак там, с. 191. 
61 Вж. във Византинизмът, с. 7:  „Струва ни се, че отбелязаните основни черти на българската история се дъл-
жат главно, ако не и единствено, на влиянието на византинизма върху средновековна България“. 

62 Пак там, с. 7. 
63 Виждането на средновековната българска култура като национална е характерно за Мутафчиев и може да се 
забележи лесно. Византинизмът, с. 8: „[…] тук лежи целият трагизъм в българската история: епохите на по-
дем в нея започваха винаги с повишено самосъзнание и с пориви към всестранно национално строителство, 
за да се превърнат неизбежно в периоди на бърза денационализация“. 

64 Пак там, с. 7. 
65 Книга за българите, 184–185. 
66 Пак там, с. 185: „Откакто държавата ни беше създадена, в продължение близо на два века прабългари и 
славяни упорито държаха за традициите на своята старина. Родовият им и племенен строй с всички харак-
терни за него черти си оставаше основа на обществената им организация. Той бе отразен и в устройството на 
държавата, гдето дори до много по-късно време се запазваха институции и власти, установени още в нейното 
начало“. 

67 Пак там, с. 185. 
68 Пак там, 185–186. 
69 Византинизмът, с. 8. 
70 Поп Богомил, с. 3: „Християнството не дойде у нас да замести вярата в божества, вече сами достатъчно 
избледнели. Разбира се, изключения и тук, както винаги и навсякъде, можеше да има, но те бяха без особено 
значение. Разпространеното днес гледище, че още преди покръстването християнската проповед била спече-
лила значителна част от народа ни, почива само на общи предположения, и за подкрепата му не може да се 
приведат никакви сериозни доказателства. В масата на тогавашното славянобългарско общество нуждата от 
нови религиозни истини не бе назряла, тъй като наследените от дедите все още го задоволяваха. Новата ре-
лигия, следователно, не се яви за нас като изход от дълбока духовна криза. Поради това и приемането й не 
можеше да се извърши като естествен процес. Отказът от старите вярвания бе обусловен от съображения на 
върховната държавна власт, от мотиви, значи, лежащи извън сферата на общото религиозно съзнание и не-
достъпни за разбиранията на масите. Това именно обяснява факта, дето християнството трябваше да бъде 
наложено чрез принуда […]  Но начинът, по който християнството бе въведено у нас, не способствуваше за 
доброто му усвояване и от ония части на тогавашното ни общество, които са се оказвали склонни да се при-
мирят с новата религия. Защото все поради същите, изтъкнати по-горе причини, нововъведението е могло 
тук да бъде възприето само като промяна във формите и външността на старото богопочитание, а не и на 
същността му“. 

71 Поп Богомил, с. 5. 
72 Пак там. Носителите на разложителния елемент са лесни за отгатване – тогавашният еквивалент на българ-
ската интелигенция: „Най-ревностни проводници, та дори и пионери на тоя процес, несъзнателно се явиха 
тия, които ръководеха съдбините на нашия народ. Те, чието призвание бе да бъдат пазители на националните 
начала в развитието ни и зидари на културното ни обособение, се явиха първи, които отрекоха всичко това“. 

73 Влиянието от страна на Шпенглер е загатнато у Поливянни в по-горе цитираната работа (вж. бел. № 20). При 
Мутафчиев се наблюдава сходство с една от идеите на Шпенглер – т.нар. „псевдоморфоза“. Вж.: Книга за 
българите, 179–181, особено с. 181: „[…] Създаденото в една среда, особено когато носи всички характерни 
черти на своя произход, невинаги е способно да вирее в друга, тъй като там могат да липсват условията, бла-
гоприятни за развитието му. В такива случаи пренесеното се изражда, също тъй както залинява, изражда се и 
не е в състояние да даде плод растението, присадено от една разработена почва в друга, неподходяща нему“. 

74 За наличието на романтически елемент при Мутафчиев говорят двете му ранни рецензии за живописни 
изложби: Нашето изкуство (Случайни бележки). – Съвременник, І, 1908–1909, № 5, 295–300; Последнята 
художествена изложба. – Пак там, ІІ, 1909–1910, № 3, 215–217. В тях авторът критикува подражателността 
спрямо „западното изкуство“. Като част от романтическата традиция в историографията може да се възприе-
ме и работата „Селското земевладение във Византия (според Nomos georgikos)“ (СбНУНК, 25, 1909, 1–72 (и 
отделен отпечатък, С., Държавна печатница, 1910). В статията се критикуват възгледите на руския византи-
нист Борис Панченко, който отрича съществуването на общинно земевладение във Византия, основаващо се 
на възприетата от славяните селска община. За диспута между Панченко и доайена на старата руска византи-
нистика Фьодор Успенски вж. представянето на: Курбатов, Г. История Византии (Историография). Ленинг-
рад, Издательство Ленинградского университета, 1975, 111–114 и 118. В какво намирам романтизъм тук? 
Преди всичко в свързването на „общината“ (достатъчно мъгляво понятие) с определена „народност“, считана 

 В този случай се хипостазира абстрактно понятие като „културата“, схващана като проява на също толкова 
абстрактната „националност“. Дори и тук обаче можем да видим високото равнище на работата на Мутафчи-
ев. Инстинктът на големия историк не 
всичко. 
 Книга за българите, 187–189, където въпросната аргументация е изложена достатъчно 
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за носител на специфични качеств и „народния дух“ у германистите 
от първата половина на ХІХ в.). То ектно свързано със съвременните 
икономичес

75 Вж. в този епечатана в 
сборника „Изток и Запад в Европейското средновековие“ с оригиналната пагинация). 

а (сравни с разсъжденията за „марката“ 
ва явление (поне в руския случай) е дир

ки и социални проблеми. 
смисъл статията „За културната криза у на “ (Просвета, І, 1935–1936, № 4, 385–397 (прс
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The present article’s main purpose is to make a short review of achievements of the Bulgarian 
historiography connected with soviet counselors after the WWII.  

Here are examined articles written by Vl. Migev, L.Ognjanov, G.Nikova, Il.Marcheva, Al.Noskova 
and others. The author tries to rationalize problems which stand before extensive research of this theme. 
He gives a lot of theories and hypothesis about how and when the institute of soviet counsellors  was 
established, how did they come to Bulgaria, what did they really do and when was their assistance put to 
the end.  

The author makes no claim to do a comprehensive analysis of all articles and problems connected 
with soviet counsellors. He is just trying to make a path throughout these very interesting scientific 
problems, to outline some specific ones connected with these people. 

 
 
Темата за съветските съветници в най-новата българска история е една от най-

актуалните през последните 15 години. Въпреки това, в момента няма цялостно изслед-
ване от монографичен характер, което да изясни безпристрастно ролята на тези лица в 
развитието на България след Втората световна война.  

Целта на настоящата кратка статия е да се опита да обобщи и анализира постиже-
нията на съвременната българска историография по тази тема. Преди да започне изло-
жението си, авторът е длъжен да направи следната уговорка: публикациите, посветени 
на съветниците или специалистите, идващи от СССР, са много малко. Като цяло тези 
проблеми се разглеждат само косвено с оглед доизясняването на дадена основна теза в 
работата на един или друг автор. Липсата на достъп до съответните архивни документи 
от бившия СССР също прави изследването на тази тема доста трудно. 

Повече от логично е, че българските историци не разглеждат достатъчно задълбо-
чено проблема за съветските съветници в нашата страна след Втората световна война1. 
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онните орга-
низац

       

рия“ .  

се дължи най-вече на секретността на дейността на споменатата по-горе категория 
чуждестранни държавни служители. Не е тайна, че институтът на съветниците е един от 
основните канали за получаване на класифицирана информация от органите на СССР за  
братските народнодемократични страни. 

Съветниците се появяват като исторически феномен още в годините на Втората 
световна война и веднага след нейния край. По това време те имат само временен харак-
тер и са свързани главно с оказване на консултации по конкретни въпроси: организиране 
на граничните и митническите служби, противовъздушната отбрана, милицията, вът-
решните войски, охраната на партийни и държавни служители в дадена страна. 

В България, Унгария и Румъния институтът на съветниците се заражда в рамките 
на съветската част от Съюзната контролна комисия (СКК), където Министерството 

ните работи на СССР и силовите ведомства имат свои представители. И като пра-
вило – след „настоятелна молба“ от страна на съответното национално ръководство за 
оказване на помощ в дадена сфера2. 

Изграждането на познатата ни система от съветници, в ролята им на „незаменими“ 
помощници на местните власти, започва реално след края на работата на СКК. Според 
проф. Носкова това са годините 1948–1949 г., когато институтът на съветниците получа-
ва и своето нормативно обезпечаване със специално постановление на Съвета на Ми-
нистрите на СССР. До началото на 50-те години на ХХ в. в страните от Източна Европа 
се оформя стройна система от съветски военни съветници в армията, Държавната сигур-
ност, МВР, гранични и митнически служби. 

С леко изоставане във времето се изгражда и системата от съветници в иконом
те структури на младите „народни демокрации“. Тук като определена граница 

могат да се приемат годините 1951–1952 г., когато се появява система на субординация 
(главен съветник, старши съветник, съветник, специалист) и се избистрят служебните 
взаимоот

ят при местните правителства и ключовите министерства, старшите съветници и 
съветниците – в министерствата, ведомствата, предприятията, на големите строителни 
обекти и пр., където им се подчиняват съветските специалисти, командировани по дого-
вори за научно-техническа помощ и сътрудничество. Висшият политически контрол над 
цялата система от съветници се осъществява от представители на ЦК на ВКП(б)3.   

В съвременната българска историография въпросът за съветниците е осветлен час-
тично. В настоящото изложение авторът ще се придържа към посочения по-горе темати-
чен подход. В сферата на военното дело този въпрос е обект на изследване в публикаци-
ите на Димитър Зафиров и Йордан Баев. По отношение на развитието на съдебната сис-
тема, следствието и МВР в България проблемът е изследван от Любомир Огнянов, Мито 
Исусов и Господинка Никова. В икономическата сфера могат да се отбележат публика-
циите на Господинка Никова, Илияна Марчева и Владимир Мигев.  

В своите изследвания проф. Мито Исусов разглежда относително подробно проб-
лема за работата на съветските съветници в сферата на Дирекция „Държавна сигурност“ 
към МВР и следствието4. На базата на неизползвани дотогава архивни документи авто-
рът се опитва в общи линии да очертае ролята, която изиграват съветниците, най-вече по 
време на съдебните процеси от края на 40-те и началото на 50-те години на ХХ в. в Бъл-
гария. Срещат се и тези, че, от една страна, „младите и неопитни“ органи на обществе-
ния ред в страната нямат достатъчно сили да се справят с контрареволюци

ии и по тази причина Г. Димитров иска помощ от Москва, а от друга, че близкото 
сътрудничество на българската Държавна сигурност с органите на сигурността на  
Л. Берия „крие изключителна опасност за държавно-политическата система на Бълга-

5
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Неоспоримата заслуга на М. Исусов е, че в своите последни две книги за първи път 
в българската историография след 1989 г. документално подкрепя тезите за въвеждането 

и към МВР; за ролята на съветниците по време на 

т много факти, свързани с 

 е по един особен начин раздвоен меж-

 
внедр

 

 

 

о

о  

на съветската „конвейерна система“ на разпити по време на следствието срещу Н. Пет-
ков от екипа на съветските съветниц
процесите от 1948–1949 г.; за следствието и процеса срещу Трайчо Костов, изцяло инс-
пириран, според автора, от Москва. В научно обръщение влиза
дейността на съветници като Митя Трифонов, ген. Чернов, ген. Филатов и други6. Като 
известна слабост в работите на Мито Исусов може да се посочи недостатъчната изчис-
теност на някои негови тези. Авторът, безспорно един от най-добрите познавачи на бъл-
гаро-съветските отношения до 1989 г., като че ли
ду старите и новите (след 1990 г.) тези в българската историография по тези въпроси. 

По разглежданите въпроси особен интерес представлява една публикация на ст.н.с. 
д-р Господинка Никова7. Авторката подчертава, че подписването на 28 стопански спо-
годби и протоколи между България и СССР още през 1948 г. отваря широко вратите за

яването у нас на голям брой съветски специалисти и съветници. Според нея е 
трудно да се установи точният брой на тези сътрудници, тъй като тяхната дейност като 
правило се пази в тайна. В българските документи от следствията се срещат имената на 
Льова, сменен от Дмитрий Трифонов (Митя), Александров, Иван Иванич, ген. Вул. За 
Никова без никакво съмнение тезата от 1948г. за „врага с партиен билет“ е внушена на 
българските ръководни кадри от съветниците в ДС по настояване на Москва. Следват
няколко показни процеса срещу стопански дейци, които не е трудно да бъдат организи-
рани, като се има предвид, че следствието практически се ръководи от Д. Трифонов8.  

През юни 1949 г. на помощ пристига групата на ген. Вл. Чернов. В следствения от-
дел е настанена „цяла гвардия съветници“, между които Петров, Гришин и др. По време
на процеса срещу Трайчо Костов в България са въведени три полка от частите на 
НКВД9. 

След разправата с Трайчо Костов Вл. Чернов и Д. Трифонов си заминават. На тях-
но място от Източна Германия пристига ген. Филатов със своите помощници. По ранг и 
заплата Филатов е равен с българския министър на вътрешните работи, но практически 
той командва министерството. До 1951 г. съветският генерал и сътрудниците му са пъл-
новластни господари в системата на МВР. Положението става нетърпимо, когато минис-
търът на вътрешните работи Георги Цанков разбира, че зад гърба му и за него се фабри-
куват обвинения. През 1952 г. конфликтът между българския министър и Филатов става 
особено остър. Червенков е принуден да настоява пред Сталин за отзоваване на съвет-
ника. С Филатов напускат страната Мешчерков и още двама от съветниците. След зами-
наването на генерала на негово място пристига Суходолски. Като главен военен съвет-
ник известно време остава Герасимов, който след това е заменен от Боянов. В края на 
статията Г. Никова прави следния важен извод: „Масовите брутални репресии през 
1949–1953 г. са насочени не само срещу лидерите на комунистическата партия, но и
срещу ръководството на една суверенна вече държава. От една страна, репресиите и 
процесите отварят пътя към по-лесно управляема отвън авторитарна власт. От друга, 
проявената безпощадност към всички, независимо от ранга и партийното положение, 
трайно пресича пътя на всяка критичност и инакомислие по отн шение на съветските 
специалисти, на съветските технологични и производствени образци, на съветския мо-
дел на обществена организация и изобщо на съветското лидерство“10.  

От огромен интерес за разглежданата тема е публикацията на проф. д.и.н. Любо-
мир Огнянов, посветена на съветскот влияние върху организацията и дейността на 
органите на съдебната власт в България в периода 1949–1956 г.11 На базата на станалите 
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достъпни в последните години нови архивни документи авторът очертава няколко ос-
новни насоки в развитието на българското правораздаване в посочения период: 

− във всички структури на Министерството на правосъдието се прилага опитът на 
съдебните органи в СССР; 

− в основата на репресивното законодателство в България през първата половина 

 превръща в „послушен държавен инструмент“ за 
осъществяване на репресивни функции в п за на диктатурата на пролетариата от ста-
лински тип, установила се в България в края на 40-те години на ХХ в.12 

Настоящото кратко изложение ще пълно, ако не посочим и няколко мно-
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-

д
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 на същата година у нас започва да функционира Предста-
 

ните специалисти15. Според автора анализът на документите показва, 
 – октомври 1944 до 

ролетта на 1947 – зимата на 1958 г. Първият е свързан с участи-

оговор за сътрудничество и 
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на Баев е върху развитието на българските въоръжени сили след 
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к лгарски изследо-

 
И

-
гев разкрива много добре работата на няколко стопански съветници, които работят към 

на 50-те години стои съветското наказателно право; 
− наказателната политика на държавата се осъществява от органите на следствие-

то, прокуратурата и съда. В тях, без съмнение, водеща роля играят съветници-
те от СССР. „С особено внимание“ се ползват следствените отдели към Ми-
нистерството на вътрешните работи; 

− при изграждане на Главна прокуратура на НРБ е взета изцяло предвид структу-
рата на прокуратурата на СССР; 

− адвокатската колегия в страната също е под силно съветско влияние и под не-
посредствен контрол от страна на централните и местните органи на БКП. 

Директна съветска намеса се наблюдава и по време на провеждането на монтира-
ните съдебни процеси в периода 1949–1953г., имащи за цел да укрепят властта на БКП в 
страната. 

Съдебната система в България се
ол

 остане не
го стойностни изследвания, свързани с влиянието на съветските съветници в българска
та армия. Тези публикации принадлежат на доц. д-р Димитър Зафиров13 и доц. д-р Йор
ан Баев14.  

В своите работи полк. Димитър Зафиров много задълбочено анализира прониква-
ето на съветското влияние в българската армия, което, според него, започва ощн
дините на Втората световна война. Инструкторският апарат в българските въ

мври 1944 до пролетта на 1958 г., когатсили функционира от началото на окто
изведен от страната. От есента
вителство на Главнокомандващия силите на Варшавската коалиция, което не се покрива

оенс апарата на в
че в съществуването на този апарат се открояват два етапа: първи
март 1947 г., и втори – п
ето на България във войната и усилията за сключване на благоприятен мирен договор. 

и утвърден режим на БКП и сключен дВторият протича пр
взаимопомощ със СССР. Споменатите особености превръщат съветските сътрудници в
НА в сериозна помощно-командна институция. Адекватно се анализира проведената 
овсеместна чистка в българската армия след п края на Втората световна война – причи-
ите за нея и последиците за българската армия16. 

В статиите си Йордан Баев оставя малко встрани темата за съветските военни съ
ветници в БНА и в общи линии обобщава тези, вече разглеждани от Д. Зафиров. Акцен
ът в изслет дванията 
създаването на Организацията на Варшавския договор. 

В научните изследвания, посветени на икономическото развитие на България сле
рая на Втората световна война, ярко се открояват имената на трима бъ
ватели: ст.н.с. д.и.н. Владимир Мигев17, ст.н.с. д-р Господинка Никова18 и ст.н.с. д-р
лияна Марчева19. 

В своите трудове, разбира се, без тази тема да е приоритет за него, Владимир Ми
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Държавната планова комисия и Министерския съвет, по въпросите на селското стопанс-
, 

о , 
г -
г

Изследванията на Господинка Никова и Илияна Марчева също не са посветени 
специално на работата на съветските специалисти в областта на българското стопанство. 
Въпреки това, и при тях не може да се мине, без да бъдат анализирани някои важни мо-
менти свързани с дейността на съветските специалисти: причини за идването им в Бъл-
гария (двустранните спогодби, липсата на подготвени местни кадри), изземване функ-
циите на българските титулярни министри в някои области, споровете „за“ и „против“ 
ползата от тяхната работа, инспириране на чистките сред стопанските дейци в страната 
и др.  

В заключение можем да обобщим, че проблемите, свързани с идването, работата и 
значението на съветските съветници за развитието на България след Втората световна 
война тепърва предстои да бъде изследвана подробно. За това, разбира се, е необходимо 
да бъдат вкарани в научно обръщение и много все още недостъпни архивни документи, 
главно от бившите съветски архиви. 

  
                                                

тво. Авторът правилно отчита, че системата на съветниците в българското стопанство
т една страна, налага типичния за СССР бюрократичен стил на управление, но от друга
оляма част от тях са много добри специалисти и в общия план на модернизация на бъл
арското стопанство техният принос е по-скоро положителен. 
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ВВПП ЕЕ ЧЧ АА ТТ ЛЛ ЕЕ ННИИ ЯЯ

.  
 съобщения, демонстрираха разчупеност на мисленето и поз-

нания по проблематиката, с която се занимават. Ясно пролича желанието им да търсят 
нови и свежи идеи, да обясняват редица исторически процеси по нов начин, по-
приемлив и лесносмилаем за слушателя. Тази проява бе прекрасна трибуна за докторан-
тите, защото от какво повече се нуждае един млад учен, ако не от възможност за изява. 
Тя му дава шанса да измери знанията си със своите връстници, да разбере на какво ниво 
е и т.н. Ето защо искрено се надявам подобни докторантски четения да станат традиция 
и съм повече от убеден, че те ще бъдат очаквани от младите учени с нетърпение. 

 
 

Гергана  Алексиева  
Идеята за научна среща на докторантите се зароди преди няколко години. Реализа-

цията ѝ не се оказа толкова трудна задача. Изискваше се малко повече упоритост. 
Като цяло впечатленията ми от проведените на 17 март 2006 г. Докторантски чете-

ния са положителни. Липсата на обединяваща тема даде свобода на участниците. Докла-
дите отразяваха отделни моменти от работата на докторантите. Участниците проявиха 
сериозно отношение при подготовката, приемайки изявата си като натрупване на поле-
зен опит. 

Конференцията не се различаваше от всеки друг научен форум. Водеха се разго-
рещени дискусии по широко известни  въпроси или теми, близки до няколко участници. 
Докладите за отделни личности не предизвикаха толкова голям интерес. 

Според мен тази инициатива трябва да бъде продължена в бъдеще и да стане еже-
годна. 

 
 

Борис   Стоянов  
При все че през последните години докторантите се включиха активно в научния 

живот на Историческия факултет, нуждата от нарочен форум, посветен изцяло на тяхна-
та изследователска дейност, се чувстваше остро. Това показаха и проведените през март 
2006 г. Докторантски четения. Те фокусираха изключителен интерес и бяха масово посе-
тени, вкл. и от докторанти от други научни и образователни институции. Макар само за 
един ден, присъстващите успяха да покажат равнището на своите занимания, да изложат 
изводите, до които са стигнали, да обменят мнения по сериозните теми на своите зани-
мания и да обсъдят различните методи на работа в тържествена, но освободена от из-
лишна официалност атмосфера. 

                                                

  
от „Доктарантски четения – март ’2006“ 

на водещите на отделните секции* 
 
 
Войн  Божинов  

Всички сме чували сентенцията: „Младостта не е порок“. От себе си бих добавил, 
че тя не само не е порок, а е предимство. Именно в това имах възможност да се убедя, 
слушайки докладите от докторантската конференция, провела се на 17 март 2006 г. в 
зала № 1 на Ректората на Софийския университет „Св Климент Охридски“. Младите
учени, изчели великолепни

 
* За водещи на отделните секции на Докторантките четения бяха избрани вече защитили докторанти в Истори-
ческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охрдиски”. 
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Като водещ на заключителното заседание бях приятно впечатлен от сериозния 
подход на колегите, задълбочените им разработки и преди всичко от свободната и ожи-
вена дискусия. За разлика от редица конференции, на които съм присъствал, дискусион-
ният елемент в панела не бе протоколна формалност. Той се превърна в негов блестящ 
завършек, доказал способността на участниците да мислят критично и да защитават 
умело своите тези. 

Смятам, както надявам се и повечето колеги, че интересът към Докторантските че-
тения, тяхната безупречна организация и успешното им провеждане са достатъчно осно-
вание те да се утвърдят в календара на научните прояви на Историческия факултет на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и да прераснат в национален докто-
рантски форум. 



  



  




