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Родопите и прорицалището на Дионис в Древна Тракия 

 

Йордан Илиев 

 

Може би най-сериозно присъствие сред проблемните кръгове в историографията, 

свързани с античната история на Родопите, регистрира проблемът за локализацията на 

Дионисовото прорицалище в Тракия. Едва ли има друг въпрос в тракологията, по който да са 

изказани толкова много и различни предположения за неговия отговор
1
. Следващите редове 

представляват обобщение върху съвременното състояние на проблематиката с цел опит за 

дефиниране на отношението между планината Родопа и въпросното прорицалище. Най-

важният аргумент за представянето на настоящия текст е поддържаната в историографията 

връзка между прорицалището на Дионис в Тракия и Родопите
2
. Основните задачи, чието 

решение е потърсено, са сведени до: 1) хронологична стратификация на античните 

литературни извори, традиционно свързвани с прорицалището (обр. 1); 2) класификация на 

наличната информация и 3) заключение, представляващо съпоставка на информацията за 

прорицалището на Дионис с данните за култа към този бог в религиозния живот на жителите 

на Родопите през Античността. 

 

1. Превод и анализ на наличните извори 

 

Най-сериозният недостатък на всички проучвания по проблематиката е свързан с 

широките вариации на предложените преводи на античните сведения и твърде свободните 

им интерпретации, а нерядко и интерполации. Поради това по-долу към направения 

                                         
1 Въпросът е повдигнат за първи път в българската историография от Стефан Захариев през 1870 г., вж. Илиев, 

Й. Стефан Захариев и античната история на Родопите. – В: Стефан Захариев: живот, дело, род. Пазарджик, 

2011, с. 47-50. Обобщение на голяма част от изказаните предположения е направено от Томлеков, Ал. 

Дионисовото прорицалище в Тракия. Проблеми на историческата интерпретация на изворите и локализацията. 

– Исторически преглед, 2005, № 1 - 2 до с. 224 - 246; вж. и забележката към тази статия у Тачева, М. Изворите 

за прорицалището на Дионис и т. нар. Свещен град Перперикон. Rhodopica, 2007, № 1, с. 252. След 

публикуването на тези две проучвания интересът по проблематиката не прекъсва, като продължават да се 

търсят най-вече аргументи за локализацията на прорицалището; освен в научната литература най-различни 

мнения циркулират в медиите и в интернет. 
2 Такава е отхвърлена от Ботева-Боянова, Д. Проблеми на тракийската история и култура. Нов поглед върху 

сведения на Херодот и Тукидид. София, ИК „Гутенберг”, 2000, с. 133, но дори след публикуването на това 

изследване в средата на 90-те години на миналия век и в почти всички по-нови проучвания, имащи връзка с 

проблематиката, прорицалището на Дионис продължава да се свързва с Родопите. Вж. например Кисьов, К. 

Прорицалището на Дионис. Експедиция – Родопи 2002. Пловдив, 2003, с. 3, според когото „ Научните факти и 

писмените източници на древногръцките и римските хронисти обаче сочат, че в древна Тракия са съществували 

две светилища на Дионис. Най-голямото и централно прорицалище се е намирало в планината Хемус /Стара 

планина/, докато второто, по-малко значимо светилище, е било разположено в Родопите или на планината 

Пангей /Боздаг/”. Вж. и напоследък Спиридонов, Т. Светилището на Дионис в древна Тракия. – В: Сборник в 

памет на професор Велизар Велков. София, НАИМ при БАН, 2009, с.43 - 56. 
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български превод са приложени и оригиналните старогръцки и латински текстове, с 

необходимия конкретно за тях исторически коментар. 

 

1.1. Schol. ad Eur. Alkest. 968: 

 

В схолия към Еврипид (Alkestis, 968) се твърди, че според сведение на физика 

Хераклид: 

 

>τ{ δS Διονэσου κατεσκεэασται [Tπι] τ\ς 
ΘρKκης Tπι το‡ καλουμЭνου Αuμου, Ѓπου 
δЮ τινας Tν σανЯσιν Bναγραφ@ς εxναЯ 
φασιν <<ΟρφЭως><. 

Това [прорицалище?] на Дионис е устроено в 

Тракия на т.нар. Хемус, където разправят, че 

имало някакви писания на Орфей върху 

дъсчици
3
. 

 

Това би могло да бъде най-ранното сведение за прорицалище на Дионис в Тракия, като 

при това е приложена и ясна локализация – в планината Хемус. Трябва да се отчита 

идентификацията на първоизточника на схолиаста – „физикът Хераклид” (φυσικός 

ΗρακλεЯδης), която не е съвсем безпроблемна. В българската историография въпросният 

автор е идентифициран с Хераклид Понтийски (ок. 390 – 310 г. пр.Хр.)
4
; това обаче не е 

много сигурно, защото последният нито веднъж в Древността не е изрично наречен „физик” 

и пасажът не е включен сред приписваните му фрагменти
5
. По тази причина не е изключено 

в случая да е бил визиран философът Хераклит (ок. 535 – 475 г. пр.Хр.)
6
, доколкото може да 

се съди по някои от запазените му фрагменти, засягащи и прорицалището в Делфи, което 

доказва негов интерес към проблематиката
7
. Във всеки случай и това предположение за 

идентификация съвсем не е по-сигурно. 

                                         
3 Оригиналният текст е по Велков, В.; Гочева, З.; Тъпкова-Заимова, В. (състав.). Извори за историята на 

Тракия и траките, т. 1. София, БАН, 1981 (= ИТТ, 1), с. 106 и Schwartz, E. Scholia in Euripidem, vol.2. Scholia in 

Hippolytum, Medeam, Alcestis, Andromachum, Phesum, Troades. Berlin: Walter de Gruyter, 1966 (reprinted), p. 239. 
4 Този автор е считан за ученик на Аристотел и творчеството му се отнася към началото (Фол, Ал. Политика и 

култура в древна Тракия. София: Наука и изкуство, 1990, с. 158), средата (Тачева, М., Изворите за 

прорицалището на Дионис, с. 253) или общо към ІV в. пр. Хр. (Ботева-Боянова Д.,Проблеми..., с. 134), без 

необходимите пояснения или аргументи. Сред по-новите биографии на Хераклид Понтийски вж. Dillon, J. The 

Heirs of Plato: A Study of the Old Academy (347 – 274 BC). Oxford, Clarendon Press, 2005, р. 204 - 216; различни 

аспекти от неговото творчество са представени у Fortenbaugh, W.; Pender, E. Heraclides of Pontus. Discussion. 

Rutgers University Studies in Classical Humanities, volume XV. New Jersey: Transaction Publishers, 2009, Pass. 
5 Според Müller, K. Fragmenta Historicorum Graecorum. Paris, Firmin Didot, 1848, р. 197 - 224 и Thesaurus Linguae 

Graeca (=TLG). Има и ново издание с английски превод, което обаче не е достъпно в нашата страна, 

Schütrumpf, E. Heraclides of Pontus. Text and Translation. Rutgers University Studies in Classical Humanities, volume 

XIV. New Jersey: Transaction Publishers, 2008. 
6 Може да бъде определен като „физик” въз основа на Cic. De Div. 2.133. 
7 Вж. напр. Fr. 14 по Marcovich, М. Heraclitus. Greek text with a short commentary including fresh addenda, 

corrigenda and a select bibliography (1967 – 2000). Sankt Augustin, Academia Verlag, 2001, р. 49 - 56 (= Plut., De def. 

orac. 404): „Господарят, чието прорицалище е в Делфи, нито разкрива, нито прикрива бъдещето, но загатва за 

него” (} Dναξ, οŽ τ{ μαντεqόν Tστι τ{ Tν Δελφοqς οЉτε λЭγει οЉτε κρэπτει Bλλ@ σημαЯνει). 
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От значение тук е фактът, че в старогръцкия текст не е уточнено дали посветената на 

Дионис реалия била действително прорицалище, или някакъв друг обект. Първото е по-

вероятно, доколкото тази реалия е свързана с писания на Орфей върху дървени плочки, както 

и следващата. 

 

1.2. Schol. ad Eur. Hec. 1267: 

 

Друга схолия към Еврипид с отново неизвестен и при всички положения по-късен 

автор обобщава: 

 

οs μSν περp τ{ ΠЬγγαιον εxναι τ{ μαντεqόν 
φασι το‡ Διονэσου, οs δS περp τ{ν Αyμον, 
οŹ εrσι καp <ΟρφЭως Tν σανЯσιν 
BναγραφαЯ, περp ¤ν φησιν Tν <ΑλκЮστιδι. 
>οˆδЭ τι φЬρμακον Θρgσσαις Tν σανЯσιν, 
τЬς <ΟρφεЯα κατЭγραψε γ\ρυς<. Ѓτι δS καp 
Διόνυσος μαντις, καp Tν ΒЬκχαις. φησp 
>μЬντις δ< } δαЯμων Ѓδε∙ τ{ γ@ρ 
βακχεэσιμον καp <τ{> μανι™δες μαντικ[ν 
πολλ[ν Vχει<. 

Някои разправят, че прорицалището на 

Дионис било в Пангей, а други – в Хемус, 

където се намират и писанията на Орфей 

върху дъсчици, за които говори и в 

„Алкестида”: „Нито някакъв лек има в 

тракийските таблички, които изпълни 

Орфеевото слово”. А понеже и Дионис бил 

прорицател и във „Вакханки” казва: „Това 

божество е прорицател, защото вакханският 

екстаз и лудостта имат голяма пророческа 

сила”
8
. 

 

Тук интересно е представеното заключение на анонимния автор за локализация на 

прорицалището в [върху, край, при, близо до] една от двете тракийски планини: Пангей и 

Хемус. Прави впечатление значителната отдалеченост между обичайния обхват на Хемус и 

локализацията на Пангей, като сред перманентно присъстващите в античната литература 

тракийски ороними липсва Родопа
9
. Също както и в предишната схолия, локализацията на 

прорицалището е свързана с някакви писания върху плочки, чието авторство се приписва на 

Орфей
10

. Не е представена информация за мантиката в прорицалището, но вероятно като 

указание трябва да се счита отбелязаната пророческа сила на вакханския екстаз 

(βακχεэσιμος) и лудостта (μανι™δης)
11

. 

                                         
8 Оригиналният текст е по ИТТ, 1, с. 113; срв. също Dindorf, W. Scholia Graeca in Euripidis Tragoedias ex 

codicibus aucta et emendata, vol.1. Oxonii, Kessinger Publishing, 2010, p. 510; Schwartz, E. Scholia in Euripidem, vol. 

1. Scholia in Hecubam, Orestem, Phoenissas. Berolini, G. Reimer, 1887, p. 89. 
9 Родопа се открива за пръв път като име на планина у Херодот (4.49.6; 8.116.1 - 2). 
10 Това вероятно се дължи на факта, че Орфей бил сред легендарните фигури, които притежавали пророчески 

способности, вж. Gruppe, O. Orpheus. – In: Roscher. W. H. Ausführliches Lexicon der Griechischen und Römischen 

Mythologie. Bd. 3.1. Leipzig, 1989, col. 1058, 41 – 1207, 52; Ziegler, K. Orpheus. – Realencyclopädie der Classischen 

Altertumswissenschaft, XXXV. Stuttgart: J. B. Metzler, 1939, col. 1200, 33 – 1316, 50. 
11 Древните гърци вярвали, че никой не можел да бъде посредник на оракулски отговори, докато се намирал в 

нормално състояние на съзнание (Vννους), макар и в изображенията върху вази Аполон и Пития да били 
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1.3. Hdt., Hist. 7.111.1-2: 

 

Традиционно и не без основание в историографията най-голямо внимание се обръща 

върху сведението на Херодот (ок. 484 – ок. 425 г. пр. Хр.), който пише (7.111): 

 

 (1) ΣЬτραι δS οˆδενός κω Bνθρюπων 
‰πЮκοοι TγЭνοντο, Ѓσον ^μεqς tδμεν, Bλλ@ 
διατελε‡σι τ{ μЭχρι Tμε‡ αrεp Tόντες 
Tλεэθεροι μο‡νοι ΘρηЯκων∙ οr κЭουσЯ τε 
γ@ρ ‰ψηλЬ, tδfσЯ τε παντοЯfσι καp χιόνι 
συνηρεφЭα, καp εrσp τ@ πολЭμια Dκροι. (2) 
οŹτοι το‡ Διονэσου τ{ μαντЮιόν εrσι 
TκτημЭνοι∙ τ{ δS μαντЮιον το‡το Vστι μSν 
Tπp τ™ν |ρЭων τ™ν ‰ψηλοτЬτων, Βησσοp 
[Βισσοp] δS τ™ν ΣατρЭων εrσp οs 
προφητεэοντες το‡ sρο‡, πρόμαντις δS ^ 
χρЭωσα κατЬ περ Tν Δελφοqσι, καp οˆδSν 
ποικιλюτερον. 

(1) Сатрите, доколкото ми е известно, не са 

били подчинени още на никого. Само те от 

траките са запазили свободата си до наши 

дни, понеже живеят по високи планини, 

покрити с разнообразни гори и сняг, и са 

войнствени. (2) Те владеят прорицалището 

на Дионис, но това прорицалище се намира 

при [или край?] най-високите планини, като 

прорицатели на храма са беси от сатрите, а 

има жрица, която дава отговорите, както в 

Делфи, и не по-различно [или по-

заплетено?]
12

. 

 

Отдавна е забелязан твърде общият характер на Херодотовата информация. От текста е 

ясно, че прорицалището на Дионис в Тракия било само едно, след като писателят го посочва 

в единствено число. Въпросът с локализацията му обаче е предаден неясно в текста (Tπp τ™ν 

|ρЭων τ™ν ‰ψηλοτЬτων)
13

, поради което най-вероятното разчитане трябва да бъде в смисъл, 

че то се намирало сред (или: при, до, край...) най-високите планини и се обслужвало от 

прорицатели – беси, [част?] от сатрите
14

. 

Названието биси, засвидетелствано в един от кодексите
15

, винаги се заменя от 

съвременните учени с етнонима беси, макар че последните не са известни на съвременниците 

на Херодот и започват да се откриват редовно в изворите едва след Полибий (ок. 200 – 118 г. 

пр.Хр.)
16

. Интерес представлява и успоредната употреба на термините μαντЮιον и sερόν за 

                                                                                                                                       
представяни винаги в спокойно състояние, вж. Aune, D. Prophecy in Early Christianity and the Ancient 

Mediterranean World. Oregon, Wipf & Stock Pub, 2003, p. 33. 
12 Оригиналният текст е по ИТТ, 1, с: 250; TLG. 
13 У Кацаров, Г., Дечев, Д. и др. Извори за старата история и география на Тракия и Македония. София: БАН, 

1949 (=ИТМ), с. 31; ИТТ, 1 с. 250, Ботева-Боянова,Д. Проблеми..., с. 130 и Фол, Ал. Тракийският Дионис, книга 

3. Назоваване и вяра. София: Нов български университет, 2002, с. 304 локализацията е преведена като „на най-

високата планина”, в противоречие с множественото число в оригиналния текст. 
14 Според Ал. Фол (Политика и култура, с. 178 сл.) бесите били „царско-жречески род, част от племето на 

сатрите”. В цялата антична литература обаче не е известен нито един цар на бесите, макар че те са сред 

тракийските племена с най-сериозно присъствие в изворите, вж. Илиев, Й. Планината Родопа в Тракия според 

представите на античните автори. – Rhodopica, IV, 2007, № 2, р. 89 sq. 
15 Вж. Gaisford, T. Herodoti Halicarnassei Historiarum Libri IX.  Kessinger Publishing, 2009, p. 312. 
16 Последно за бесите вж. у Делев, П. Тракийските Беси. – ГСУ, ИФ, 100, 2012 (под печат). 
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една и съща реалия
17

. Предсказанията се давали от жрица; по този аспект нямало нищо по-

различно от прорицалището в Делфи
18

. Не е съвсем ясно дали под тази констатация трябва да 

се разбира, че и мантиката била идентична. 

Функциите на профетите в античните прорицалища са неясни. Според някои 

предположения тези култови служители в храма на Аполон Делфийски интерпретирали 

отговорите, които Пития давала; други твърдят, че те просто обявявали отговорите, получени 

от Пития; трети пък мислят, че Пития предавала отговорите на питащите, след като вече 

били формулирани от профетите; изказано е и предположение, според което поетите в 

Делфийското светилище може да били идентични с профетите, без да има доказателства за 

това
19

. 

 

1.4. Ps.-Arist. 842a 122: 

 

В приписван на Аристотел текст
20

 се чете: 

 

Φασp δS καp Tν τi ΚραστωνЯJ παρ@ τ[ν 
Βισαλτ™ν χюραν το†ς CλισκομЭνους 
λαγ˜ς δэο aπατα Vχειν, καp τόπον τιν@ 
εxναι Ѓσον πλεθριαqον, εrς Ѓν Ѓ τι Fν 
εrσЭλθf ζ©ον BποθνЮσκει. Vστι δS καp 
Dλλο αˆτόθι sερ{ν Διονэσου μЭγα καp 
καλόν, Tν ° τ\ς Uορτ\ς καp τ\ς θυσЯας 
οЉσης λЭγεται, Ѓταν μSν } θε{ς εˆετηρЯαν 
μЭλλf ποιεqν, TπιφαЯνεσθαι μЭγα σЭλας 
πυρός, καp το‡το πЬντας }ρAν το†ς περp τ{ 
τЭμενος διατρЯβοντας, Ѓταν δ< BκαρπЯαν, 
μ[ φαЯνεσθαι το‡το τ{ φ™ς, Bλλ@ σκότος 
TπЭχειν τ{ν τόπον ťσπερ καp τ@ς Dλλας 
νэκτας. 

Разправят, че уловените в Крестония при 

земята на бисалтите зайци имали два черни 

дроба [две сърца] и имали едно място с 

размери колкото един плетър [~ 1 дка], в 

което всяко животно, което влезе, умирало
21

. 

Там има също голям и хубав храм на 

Дионис, в който се казва, че става 

празненство и жертвоприношение и когато 

богът възнамерява да направи плодородна 

годината, се появява голям огнен пламък и 

него всички, които се намират при свещения 

участък, го виждат. Когато [възнамерява тя 

да бъде] неплодородна, не се показва тази 

светлина, а мрак покрива мястото, както и 

през останалите нощи
22

. 

                                         
17 Тук трябва да се отбележи, че в наличните писмени извори за историята на Родопа през Античността са 

запазени данни само за едно светилище (sερόν) в планината: това на Резос, за което пише Филострат (Heroic. 

3.16-17). 
18 Свещената година в Делфи била разделена между Аполон и Дионис. Според преданието през зимните месеци 

Аполон бил на север при хипербореите, докато през това време Дионис властвал в Делфи; именно през 

студеното полугодие се празнували празниците на Дионис, а фестивалите в чест на Аполон – от пролетта до 

есента. Вж. по този въпрос у Isler-Kerényi, C. Dionysos in Archaic Greece. An Understanding through Images. 

Leiden – Boston, Brill, 2007, p. 235 sq.; Graf, F. Apollo. London - New York: Routledge, 2009, p. 139 sq. 
19 По Aune, D. Profhecy…, p. 31, където са посочени извори и литература. 
20 Фол, Ал., Политика и култура..., с. 181. 
21 Може би тук трябва да се подразбира някаква пропаст, пещера или друг подобен обект? 
22 Текстът е представен по Гочева, Зл. (ред.). Извори за историята на Тракия и Траките. София, АИ „Проф. 

Марин Дринов”, 2002 (=ИТТ, 2), с.128 - 129 (=TLG). Българският превод е по: ИТТ, 2 с корекция при превода 

на [...] τόπον τιν@ εxναι Ѓσον πλεθριαqον. 
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Тук не се разказва за μαντЮιον, а за sερ{ν Διονэσου, което също може да се преведе 

като „прорицалище”, но също и като „светилище”. От значение е, че прорицанията се 

извършвали чрез огън, като такава информация липсва в предходните източници. На мястото 

(веднъж годишно?) се организирало празненство и се извършвало жертвоприношение. Ако 

се съди по това сведение, оракулът се ограничавал само до предсказание дали годината ще 

бъде плодородна. Нищо не е споменато за администрацията на светилището. 

 

1.5. Macrob., Sat. 1.18.1: 

 

Друг текст, също приписван на Аристотел
23

, е запазен в Сатурналиите на Макробий, 

съставени в края на ІV или началото на V в. сл.Хр.
24

: 

 

Haec quae de Apolline diximus possunt etiam 

de Libero dicta existimari. Nam Aristoteles qui 

Theologumena scripsit Apollinem et Liberum 

patrem unum eundemque deum esse quum 

multis aliis argumentis asserat, etiam apud 

Ligyreos [Ligireos] ait in Thracia esse adytum 

Libero consecratum ex quo redduntur oracula, 

sed in hoc adyto vaticinaturi plurimo mero 

sumpto, uti apud Clarium aqua pota, effantur 

oracula.  

Това, което беше казано за Аполон, може да 

се твърди и за Либер. Защото Аристотел, 

който написал „Учение за боговете”, твърди, 

че Аполон и Либер Патер са един и същи 

бог, както и много други доказателства 

твърдят това: дори казва той, че у лигирите в 

Тракия имало прорицалище, посветено на 

Либер Патер, откъдето се издават 

предсказания, но в него ще се е предсказвало 

след като се приеме чисто вино; както в 

Кларос, след като се пие вода, се произнасят 

предсказания
25

. 

 

В този текст се говори за adytum, посветен на Либер Патер. Думата произхожда от 

гръцки (Dδυτος) и се превежда като „място, в което не се влиза”, или според едно обяснение 

на Цезар: „най-вътрешната част на храма”, до която само жреците имали достъп; или пък 

като „олтар”, „светилище”
26

. Въз основа на други антични автори се допуска и превод като 

„гроб, гробница”. Оттук става ясно, че възприетият български превод „светилище” не е 

съвсем уместен, също както и предложеният тук „прорицалище”
27

. 

В светилищата с прорицалища (вкл. в Делфи) жрецът или жрицата получавали 

оракулска инспирация само в адютона на храмовия комплекс. Там жрецът или жрицата 

                                         
23 В по-новите изследвания се предполага, че може би се е имал предвид митограф с име Аристокъл, също автор 

на произведение със заглавие „Учение за боговете”, вж. Kaster, R. Macrobius. Saturnalia, books 1-2. Harvard, 

University press, 2011, p. 244, not. 470. 
24 Фол, Ал. Политика и култура..., с. 182. 
25 Оригиналният текст е по ИТТ, 2, с. 137 и най-новото издание на Kaster, R. Macrobius. Saturnaliaq., p. 244. 
26 Oxford Latin Dictionary. Oxfordq Clarendon press, 1968, p. 60. 
27 Вж. най-подробно у Hollinshead, M. “Adyton”, “Opisthodomos”, and the Inner Room of the Greek Temple. – 

Hesperia, 68, 1999, 2, p. 190 sq. 
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влизал/а сам/а. Оракулските изказвания били слушани от питащия в достъпна форма във 

външна стая
28

. 

От значение е посочването на локализация на реалията – в земите на лигирите в 

Тракия. За съжаление, етнонимът
29

 е непознат от други източници
30

. Трябва да бъде 

обърнато внимание обаче на известната близост на този етноним с името на реката Лигинос 

(Λэγινος)
31

, намираща се на 3 дни път южно от р. Дунав, спомената от Ариан във връзка с 

похода на Александър ІІІ Велики към р. Дунав през 335 г. пр.Хр. (Anab. 1.2.1)
32

. Общото 

между тях е, че и двете наименования не се откриват в други източници и като цяло не са 

характерни за тракийските езикови остатъци. 

 

1.6. Macrob. Sat. 1.18.11: 

 

На друго място в своя текст Макробий написал: 

 

Item in Thracia eundem haberi solem atque 

Liberum accipimus, quem illi Sebadium 

nuncupantes magnifica religione celebrant, ut 

Alexander scribit: eique deo in colle Zilmisso 

aedes dicata est specie rotunda, cuius medium 

interpatet tectum. Rotunditas aedis monstrat 

huiusce sideris speciem: summoque tecto lumen 

admittitur, ut appareat solem cuncta vertice 

summo lustrare lucis inmissu, et quia oriente eo 

Също така знаем, че в Тракия Слънцето и 

Либер се считат за едно и също [божество]. 

Наричат го Сабазий
33

 и го почитат с 

величествена грижа; както пише 

Александър
34

: на този бог на хълма 

Зилмисос посветили кръгъл храм, с отворен 

в средата покрив. Кръглата форма на храма 

наподобява формата на Слънцето. И 

светлината навлиза през покрива, за да 

                                         
28 Aune, D.Prophecy..., p. 31. 
29 Detschew, D. Die thrakischen Sprachreste. Wienq Schriften der Balkankomission, 1957, S. 276. 
30 Лигирите са свързани с етнонима дигири/дигери или с прилагателното λιγυρός, -οι, вж. Фол, Ал. 

Тракийският Дионис, кн.1. Загрей. София, УИ „Св. Климент Охридски”, 1991, с. 153 сл. 
31 Вж. за тази река у Ботева-Боянова, Д. Проблеми..., с. 141 и по-подробно у Йорданов, К. Политическите 

отношения между Македония и тракийските държави (359 – 281 г. пр.Хр.). – In: Studia Thracica 7. София, Рал-

Колобър, 20002, с. 109 с по-старата литература. 
32 Илиев, Й. Родопите и тракийският поход на Александър ІІІ Велики от 335 г. пр.Хр. Изв. на Старозагорския 

исторически музей, т.4,. Стара Загора, 2011, с. 276 - 284. 

 

 

 

 
33 В оригиналния текст теонимът е Sebadius, но понеже не е представен другаде, се заменя с формата Sabazius, 

вж. Kaster,R. Macrobius. Saturnalia, p. 250, not. 481. Срв. Фол, Ал. Тракийският Дионис, кн 2. Сабазий. София, 

УИ „Св. Климент Охридски”, 1994, с. 103 – „замяната на ζ с δ било характерно за тракийското 

словообразуване”. За култа на Сабазий, който се появил в Тракия не по-рано от І в. сл.Хр. вж. най-подробно у 

Тачева-Хитова, М. История на източните култове в Долна Мизия и Тракия, V в. пр. н. е. – ІV в. от н. е. София, 

Наука и изкуство, 1982, с. 254 - 301. Сведенията в античната литература за Сабазий са събрани и коментирани у 

Фол,Ал. Тракийският Дионис Кн. 2, с. 44 сл. 
34 Под № 273, fr. 103 в Jacoby, F. Die Fragmente der griechischen Historiker. Leiden, Brill, 1954; изданието не е 

достъпно в България, вж. Kaster, R. Macrobius. Saturnalia, p. 251. 
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universa patefiunt. покаже, че Слънцето пречиства всичко, 

когато свети отвисоко и защото целият свят 

се отваря, когато Слънцето изгрява
35

. 

 

Макар и това да е определяно за най-късното засега известно свидетелство, свързвано 

от съвременната историография
36

 с прорицалището на Дионис в Тракия, то очевидно 

възхожда към І в. пр.Хр. чрез позоваването на Александър Полихистор
37

. Тук по-важното 

обаче е, че в самия текст не се споменава за прорицалище, а просто за храм (aedis) [в 

широкия смисъл на думата]
38

 с ясно посочена локализация – „върху хълма Зилмисос”. 

Последният е свързан напоследък със светилището край Баткун поради епитета 

Зюлмюздр(и)енос, представен и в множествено число, в епиграфските паметници
39

. 

От скалното плато Белинташ/Беланташ, при с. Врата, общ. Асеновград, обл. Пловдив, 

произлиза сребърна плочка, считана от някои за изображение на Сабазий, докато според 

друго мнение това бил Херакъл
40

. Други паметници от Родопите, които биха могли да се 

свържат със Сабазий, засега не са публикувани. 

 

1.7. Suet., Div. Aug. 94.6: 

 

Най-късното директно сведение за прорицание, получено в светилище на Дионис, е 

запазено у Светоний (Div. Aug. 94.6): 

 

Octavio postea, cum per secreta Thraciae 

exercitum duceret, in Liberi patris luco barbara 

caerimonia de filio consulenti, idem affirmatum 

est a sacerdotibus, quod infuso super altaria 

mero tantum flammae emicuisset, ut 

supergressa fastigium templi ad caelum usque 

ferretur, unique omnino Magno Alexandro apud 

easdem aras sacrificanti simile prouenisset 

ostentum. 

 

По-късно, когато Октавий водел войската си 

през далечна Тракия и се допитал по 

варварски обичай в свещената гора на Либер 

Патер за бъдещето на сина си, жреците 

потвърдили същото [раждането на господар 

на целия свят], понеже, след като излели 

върху олтара чисто вино, лумнал пламък, 

който се извисил над покрива на храма и се 

възнесъл чак до небето; само веднъж преди 

това – когато Александър Велики принасял 

                                         
35 Оригиналният текст е по: Kaster, R. Macrobius. Saturnalia, p. 250. 
36 Ботева-Боянова, Д. Проблеми..., с. 157; Фол, Ал. Тракийският Дионис. Кн. 3, с. 304; Тачева, М. Изворите за 

прорицалището на Дионис..., с. 254. 
37 Вж. коментара на този пасаж у Фол, Ал.Тракийският Дионис. Кн.2, 102 - 105. 
38 Под aedis се разбирало „обиталище на боговете”, „светилище”, като едноделна постройка – според Lewis, C. 

An Elementary English Dictionary. New York, Cincinnati and Chicago, American Book Company, 1890, s. v. aedis. 

Допуска се превод в смисъл на „храм”, „светилище”, „олтар”, „най-вътрешната част на храма”, вж. Oxford Latin 

Dictionary, p. 61. 
39 Делев, П. Тракийските беси, (под печат). Според Фол,Ал. Политика и култура..., с. 189 в названието Зилмисос 

може да бъде видян коруптелът на Залмоксис; същото е повторено и у Фол, Ал. Тракийският Дионис. Кн. 3, с. 

303. 
40 Фол, Ал. Тракийският Дионис. Кн. 3, с. 304 сл. 



 

  13 

жертви на същия този олтар – се било явило 

подобно знамение
41

. 

 

В този текст не се говори нито за „прорицалище”, нито за „светилище”, а за „свещена 

гора” (lucus) или по-скоро за „парк, обграждащ храм”. За „свещена гора” споменава и Дион 

Касий при представянето на тракийските походи на М. Лициний Крас от 29 – 28 г. пр.Хр. 

(Hist. Rom. 51.24.5); при преследване на бастарните край р. Дунав „част от тях се скрили в 

една свещена гора и били изгорени заедно с нея” (… καp οs λοιποp οs μSν Tς Dλσος τι 

καταφυγόντες περιεπρЮσθησαν...). 

 

1.8. Cass. Dio, Hist. Rom. 51.25.5: 

 

Дион Касий споменава и следното: 

 

Τ@ δ' Dλλα πλ[ν τ\ς τ™ν <Οδρυσ™ν γ\ς 
κατЭδραμε. Τοэτων γЬρ κατЭδραμε. 
τοэτων γЬρ, Ѓτι τ© τε Διονэσ¥ 
πρόσκεινται καp τότε Dνευ τ™ν Ѓπλων 
BπЮντησЬν οs, TφεЯσατο∙ καp αˆτοqς καp 
τ[ν χюραν Tν o καp τ{ν θε{ν BγЬλλουσιν 
TχαρЯσατο, Βησσο†ς το†ς κατЭχοντας 
αˆτ[ν Bφελόμενος. 

Той [М. Лициний Крас] опустошил земята на 

останалите траки, освен на одрисите. Тях 

пощадил, понеже са почитатели на Дионис и 

по това време го посрещнали без оръжие. 

Подарил им земята, в която честват бога, 

като я отнел от бесите, които я владеели 

[дотогава]
42

. 

 

В съвременната историография този пасаж се свързва с търсеното Дионисово 

прорицалище в Тракия
43

, въпреки че текстът сам по себе си не предоставя директни 

                                         
41 Предположено е, че Светоний извлякъл този анекдот от автобиографията на Август, написана през 24 г. 

пр.Хр., директно или чрез посредничеството на Тит Ливий, вж. den Hengst, Daniël. Emperors and 

Historiography. Collected Essays on the Literature of the Roman Empire. Leiden: Brill, 2010, p. 73 sq. Цитираният 

автор е обобщил данните за imitation, aemulatio и comparatio сред римските пълководци и императори по 

отношение на Александър Велики. Поради това не би било излишно тук да бъдат приведени част от неговите 

наблюдения в български превод: Отношението на Август към Александър е противоречиво. Антоний имал 

амбицията да представи себе си като владетел на Изтока чрез имитация на Александър, поради което нарекъл и 

сина си от Клеопатра Александър Хелиос... Някой ще попита защо Август, въпреки поведението на Антоний, 

искал да поражда асоциацията с Александър. Отговорът лежи вероятно в двусмислието на Принципата от 

самото начало. От една страна Август се представял за „пръв между равни”, но в действителност той бил 

абсолютен владетел на една империя най-малко толкова голяма, колкото Александровата. Може да приемем, че 

тези силно идеологически пасажи не били публикувани без одобрението на Август. Последният използвал 

Александровия топос, за да заздрави властовите си позиции, било то, че Александър не бил обрисуван толкова 

като завоевател на света, но повече като κοσμοκρЬτορ, като създал ред от хаоса.” Вж. по-подробно с извори и 

литература оригиналния текст: den Hengst, D. Emperors…, p. 72 sq. 
42 Оригиналният текст е по TLG. 
43 Кисьов, К. Прорицалището на Дионис...,, с. 5; Тачева, М. Изворите за прорицалището на Дионис..., с. 254. 
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основания за това. Изрично е посочено, че става дума за земя (χюρα), в която бил почитан 

Дионис, без да съществуват индикации за нейната локализация
44

. 

 

2. Класификация 

 

Дотук бяха представени всички известни към момента сведения в античната 

литература, свързвани с търсеното прорицалище на Дионис в Тракия, и добре познати на 

историографията. Едновременно с това беше приложен и коментар на всяко едно от 

сведенията с оглед на информацията, която съответният текст предоставя сам по себе си. 

При необходимост обаче на базата на цитираните и коментирани по-горе пасажи да бъде 

синтезирана информация за целта на настоящата работа, преди всичко възниква въпросът: 

Дали е възможно всички данни да бъдат отнесени само към едно единствено прорицалище на 

Дионис? 

В българската историография се търси само едно „главно прорицалище” на Дионис в 

Тракия, като повечето автори изтъкват наличието на множество светилища на Дионис в 

земите на траките
45

. Последното се обосновава по археологически път, без да е ясно доколко 

всяко едно от проучваните светилища може да се определи без необходимата експлицитна 

информация за посветено на Дионис, но именно с енигматично „главно прорицалище” са 

свързвани всички представени сведения
46

. Внимателният прочит на наличните извори обаче 

изключва подобна постановка: в нито един от изворите не се съобщава за повече от едно 

прорицалище. Поради това към момента няма никакви основания за дефинирането на главно 

или второстепенно прорицалище. 

Без съмнение обаче цитираните антични сведения не могат да бъдат свързани само с 

една реалия. Основания за това общо впечатление предоставя опитът за систематизация на 

наличните данни по няколко основни аспекта: 1) различията в названията, с които са 

означени реалиите; 2) внушените различия в пророкуването; 3) липсата на достатъчно данни 

за служителите; 4) различните локализации и 5) проблемът с датировката. На всички тях е 

обърнато внимание в следващите редове. 

                                         
44 Текстът на един от граничните камъни, намерени в периферията на Родопите, датиращ от римската епоха, се 

чете: „Граница на Свещената земя” (Ѓρος sερAς χюρας), вж. Λουκοπούλου, Λουΐζα; Ζουρνατζή, Αντιγόνη; 

ΠαρισЬκη, ΜαρЯα-ΓαβριЭλλα; ΨωμЬ, ΣελЮνη. ΕπιγραφЭς της ΘρЬκης του ΑιγαЯου: μεταξэ των ποταμюν 
ΝЭστου και Έβρου (ΝομοЯ ΞЬνθης, Ροδόπης και Έβρου). ΑθЮναι: ΚЭντρον ΕλληνικЮς και ΡωμαϊκЮς 
Αρχαιότητος, 2005, № 434 (от Лутра, ном Еврос). Издателите на надписа обаче го свързват със земя на 

светилището на Самотракийските богове в Траянополис, каквато е известна от друг подобен надпис.  
45 Ботева-Боянова, Д. Проблеми..., с. 158. 
46 Срв. Ботева-Боянова, Д. Проблеми..., 130 - 160, където всички текстове са свързани с „[главното прорицалище 

на Дионис в Тракия [което] се е намирало на днешния връх Свети Атанас в Етрополския Балкан” (цит. по 

Ботева-Боянова, Д. Проблеми..., с. 155). 
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Специален въпрос, на който следва преди всичко да бъде обърнато внимание, се отнася 

до разликата между „светилище” и „прорицалище”. В съвременната тракология такава не е 

дефинирана, доколкото може да се съди по прилагането само на едното или успоредното 

използване и на двете понятия. От проучванията върху историята на древногръцката 

религия, част от която са и сведенията за прорицалищата, обаче е ясно, че не всяко 

светилище разполагало с прорицалище. Освен това почти всяко прорицалище имало една 

или повече характеристики, които го отличавали от останалите
47

. 

 

2.1. Систематизация на използваните понятия 

 

От систематизация е необходимо да бъдат изключени 1.6 [Macrob. Sat. 1.18.11] и 1.8 

[Cass. Dio, Hist. Rom. 51.25.5], в които не се разказва за прорицалище. В единия случай става 

въпрос за светилище с ясно посочена локализация – „на хълма Зилмисос”. Във втория се 

касае за земя, в която бил честван Дионис, но локализацията ѝ е неизвестна. 

По-голям проблем представлява да бъдат групирани по някакъв признак отделните 

сведения. В схолиите става дума за μαντЮιον, докато Херодот съобщава и за sερόν. От 

останалите налични извори само Псевдо-Аристотел разказва за sερόν, който разполагал и с 

τЭμενος. Прорицалището, което било известно на Макробий, е означено като adytum Libero. 

Светоний разказва за lucus, но към тази реалия имало също templum и altarium. Всички тези 

понятия биха могли да се отнасят и към един комплекс. 

 

2.2. Различията в мантиката 

 

При интерпретацията на наличните сведения трябва да бъдат отчитани и различията в 

мантиката (^ μαντικЮ)
48

. За съжаление, някои от представените сведения не предоставят 

информация по този въпрос (1.1; 1.2) [Schol. ad Eur. Alkest. 968; Schol. ad Eur. Hec. 1267]. 

Пръв Херодот съобщава, че в тракийското прорицалище на Дионис имало жрица, която 

давала отговорите, както в Делфи.  

Според Псевдо-Аристотел предсказанията в Крестония се извършвали чрез огън. 

Появата на голям огнен пламък била добра поличба и предвещавала плодородие. Не е 

                                         
47 Вж. Curnow, T. The Oracles of the Ancient World. A Comprehensive Guide. Duckworth Publishers, 2004, pass., 

където е събрана информация за около 300 антични оракули. 
48 Кратка история на термина е представена у Tedlock, B. Divination as a Way of Knowing: Embodiment, 

Visualisation, Narrative, and Interpretation. – Folklore, 112, 2001, 2, р. 189 - 197, а подробна дефиниция у Aune, D. 

Propheci…, p. 23 sq., където е обърнато внимание и на голямото разнообразие от способи за извършването на 

гадания. Вж. и статиите в Johnston, S., Struck, Р. Mantikê. Studies in Ancient Divination. Leiden – Boston, Brill, 

2005. 
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конкретизирано обаче какви действия предшествали появата на този „голям огнен пламък”, 

който бил виждан от всички в теменоса. 

Друг приписван вероятно на Аристотел фрагмент уточнява, че в храма на Либер Патер 

се пророкувало чрез пиене на вино (вж. 1.5) [Macrob. Sat. 1.18.1]. 

Светоний пък твърди, че Гай Октавий се допитал „по варварски обичай”  за бъдещето 

на сина му; жреците извършили предсказанието чрез изливане на чисто вино върху 

(горящия?) олтар и вследствие на това „лумнал пламък, който се извисил над покрива на 

храма и се възнесъл чак до небето”. 

Така обобщена, наличната информация свидетелства за най-малко три прорицалища на 

Дионис в древна Тракия: 

1) владяното от сатрите, за което пише Херодот, в което отговорите били давани както 

в Делфи. 

2) храмът при лигирите, в който се предсказвало след пиене на вино. 

3) посетеният от Александър Велики и Гай Октавий в „свещената гора”. Може да се 

предполага, че той бил идентичен с този в Крестония, доколкото и в двата случая е съобщено 

за достигащ до небето „голям огнен пламък”. 

 

2.3. Данни за служителите 

 

Важна роля в съществуването на всяко едно прорицалище имали неговите служители
49

. 

Само в две от сведенията обаче се откриват данни за такива. 

1. Според Херодот (1.3) [Hdt. Hist. 7.111.1-2] в познатото му прорицалище имало жрица 

(χρЭωσα) и профети (προφ\ται). 

2. Светоний (1.7) съобщава само за жреци (sacerdotes). 

В историографията липсва проучване върху жреците и жриците от територията на 

Древна Тракия
50

. Един жрец на Дионис (Αμαιστας Μηδιστα sερατεэσας Διονэς[ωι]) е 

известен в надпис от Севтополис
51

, като при това се смята, че той произхождал от одриския 

царски дом.
52

 По-късно, жрец на същия бог с име Вологес (ΒουλογαЯσης ΘρLξ Βησσός, 

                                         
49 Вж. по този въпрос изключително подробната статия за служителите в оракулските светилища в Мала Азия 

през римската епоха на Busine, A. The Officials of Oracular Sanctuaries in Roman Asia Minor. Archiv für 

Religionsgeschichte, 8, 2006, р. 275 - 316. 
50 Епиграфските паметници са доста на брой и се нуждаят от обобщение и систематизация, каквито авторът 

възнамерява да осъществи в бъдещо проучване. 
51 Mihailov, G. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. Vol. III/1: Inscriptiones inter Haemum and Rhodopem 

repertae. Sofia, Academia Litterarum Bulgarica, 1961, № 1730. 
52 Вж. аргументите у Тачева, М. Севт ІІІ, Севтополис и Кабиле (341 – 252 г. пр Хр.) според епиграфските и 

нумизматичните данни. София, Агатó, 2000, с. 43. 
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sερε†ς το‡ παρ' αˆτοqς Διονэσου) бил предводител на въстанието на бесите от 11 г. пр.Хр. 

(Cass. Dio 54.34.5)
53

. 

Длъжността профет (προφЮτης) се открива само в един надпис от Тракия, 

произхождащ от Филипополис (Пловдив)
54

. Прорицателят обаче не служел в храм на 

Дионис, а на Феб. 

 

2.4. Проблемът с локализацията на отделните реалии 

 

Преди всичко се забелязва твърде общият характер на всички сведения, като те дори 

позволяват да се мисли, че някои от авторите не са били достатъчно наясно с въпроса за 

локализацията на обекта, за който предоставят информация. Все пак намират се основания 

наличните извори да бъдат систематизирани като отнасящи се най-малко до три 

прорицалища на Дионис. 

1). Може да се предполага, че първите три сведения (1.1 - 3.) [Schol. ad Eur. Alkest. 968; 

Schol. ad Eur. Hec. 1267; Hdt. Hist. 7.111.1 - 2] се отнасяли до едно и също прорицалище на 

Дионис. Това предположение намира основание в неувереността относно неговата 

локализация – в Хемус, в Пангей или изобщо сред най-високите планини. Може да се 

твърди, че това е най-старото прорицалище на Дионис, за което достигнала информация у 

гръцките писатели. 

2. В Крестония, край земята на бисалтите, имало прорицалище на Дионис, за което, ако 

се съди по запазената информация за пророкуването, едва ли е било идентично с 

предходното. По мантиката може да бъде свързано със „свещената гора на Либер Патер”, за 

която не е посочена каквато и да било по-конкретна локализация (вж. 1.7) [Suet. Div. Aug. 

94.6]. 

3. Неясно къде в Тракия било разположено посветеното на Либер Патер прорицалище 

на лигирите; техните земи към момента не могат да бъдат определени. 

 

2.5. Проблемът с датировката 

 

Коментираните антични сведения дават основания само за приблизителна датировка на 

прорицалищата, за които предоставят информация (вж. обр. 1). 

Схолиите (1.1; 1.2) [Schol. ad Eur. Alkest. 968; Schol. ad Eur. Hec. 1267] не позволяват 

информацията им да бъде датирана дори относително, макар и връзката с легендарния Орфей 

да указва към ранна епоха. Сведението на Херодот (1.3) [Hdt. Hist. 7.111.1 - 2] е изказано във 

                                         
53 Илиев, Й. Родопите и завладяването на Тракия от римляните (188 г. пр. Хр. – 45 г. сл. Хр.). Collegium 

Historicum, 2011, №1, с. 327. 
54 Mihailov, G. Inscriptiones…., № 920. 
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връзка с похода на персийския цар Ксеркс към Елада през 480 г. пр.Хр., а след него нови 

данни за сатрите не се откриват
55

. Съобщението на Псевдо-Аристотел (1.4) [Ps.-Arist. 842a 

122] не подлежи на по-определена датировка. Ако се вярва на Макробий (1.5) [Macrob. Sat. 

1.18.1], неговата информация също възхожда към Аристотел. По-точно датирано е 

сведението на Светоний (1.7) [Suet. Div. Aug. 94.6], защото Гай Октавий бил проконсул в 

Македония през 60-58 г. пр.Хр., а походът му в Тракия е отнесен към 59 г. пр.Хр.
56

. 

Всичко това показва, че най-ранните данни за прорицалище на Дионис в Тракия не 

могат да бъдат датирани по-късно от първата половина на V в. пр.Хр., когато творил 

Херодот, а най-късното прорицание било получено през 59 г. пр.Хр.
57

. 

 

3. Заключение 

 

Направеният преглед налага в заключение да бъде обобщено, доколко има основания, 

планината Родопа да бъде свързвана с разгледаните реалии. 

Информацията за религиозния живот в Родопите през Античността е малко и при това 

почти изцяло датира от римската епоха. Най-ранното сведение в римската литература по 

този въпрос обаче е именно във връзка с Либер. Вариант на известния в Античността мит за 

Ликург, който преследвал Дионис, е предаден от Гай Юлий Хигин (Fab. 132.2.3). 

Въпросният Ликург в случая прогонил Либер от своето царство и заповядал да бъдат 

напълно изкоренени лозите, защото виното имало лошо въздействие и променяло 

съзнанието; като наказание за стореното Ликург бил подлуден от Либер и впоследствие 

хвърлен на пантерите му в Родопа
58

. За някакви бистонски „веселби” в Родопа съобщава 

Публий Папиний Стаций (Stat. Theb. 2.81). Отгласи от религиозни празненства в тази 

планина във връзка с бог Бакхус (Либер, Дионис) са запазени и у Овидий
59

. Родопа била една 

                                         
55 Сарафов, Т. Тракийските сатри (Принос към етногенезиса на тракийските племена). – ГСУ, ФЗФ, 67, кн. 1, 

(1973) 1974, с. 119 - 191. 
56 Илиев, Й. Родопите и завладяването на Тракия от римляните..., с. 325 с извори и литература. 
57 По-късно (в края на управлението на император Домициан) бъдещият император Хадриан получил 

предсказание за бъдещата си власт, докато бил в Долна Мизия; не се съобщава обаче дали пророкуването било 

извършено в някакво прорицалище, а просто, че било дело на астроном (mathematicus): „ibi [in inferiorem 

Moesiam] a mathematico quodam de futuro imperio id dicitur comperisse quod a patruo magnum Aelio Hadriano 

peritia caelestium callente praedictum esse compererat” – цит. по Thesaurus Linguae Latinae (=TLL). 
58 “Lycurgus Dr<y>antis filius Liberum de regno fugauit; quem cum negaret deum esse uinumque bibisset et ebrius 

matrem suam uiolare uoluisset, tunc uites excidere est conatus, quod diceret illud malum medicamentum esse quod 

mentes immutaret. qui insania ab Libero obiecta uxorem suam et filium interfecit, ipsumque Lycurgum Liber pantheris 

obiecit in Rhodope, qui mons est Thraciae, cuius imperium habuit. hic traditur unum pedem sibi pro uitibus excidisse.” 

– цит. по: TLL. 
59 Ovid. Met. 6.589: „nocte sonat Rhodope tinnitibus aeris acuti”. Ovid. Fast. 3.739: “… ibat harenoso satyris comitatus 

ab Hebro non habet ingratos fabula nostra iocos; iamque erat ad Rhodopen Pangaeaque florida ventum”. – цит. по TLL. 
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от планините в Тракия „прочути със свещенодействията на Либер и със сборището на 

менадите, учредено за пръв път от Орфей” според Помпоний Мела (De Chr. 2.17.3)
60

. 

Въпреки тези сведения, трябва да се отбележи, че в епиграфските паметници от 

Родопите засега не е намерено нито едно посвещение на този бог. На различни места в 

планината обаче са откривани оброчни плочки, свързани с култа на Дионис
61

. По-специално 

внимание заслужават две бронзови плочки, произхождащи от Смолян (обр. 2)
62

 и от Хасково 

(обр. 3)
63

, които могат да се определят и като матрици
64

. Съобщава се и за една бронзова 

статуетка на този бог, която произхождала от Източните Родопи (обр. 4)
65

. 

Археологическите данни към момента не допринасят с нищо особено за изясняването 

на евентуална връзка на Дионис с повече или по-малко проучваните тракийски светилища на 

територията на Родопите
66

. В литературата е дискутирано по тази проблематика, поради 

което повтарянето на изказаните аргументи срещу определянето на някои обекти за 

търсеното прорицалище на Дионис
67

 или за светилище на този бог
68

 без достатъчно 

основания,  в настоящата работа би било излишно. 

                                         
60 “[…] Montes interior adtollit Haemon et Rhodopen et Orbelon, sacris Liberi patris et coetu Maenadum, Orpheo 

primum initiante, celebratos” – цит. по: TLL. 
61 Част от оброчна плочка вероятно на Дионис от с. Брестовица, общ. Родопи, обл. Пловдив – вж. Цончев, 

Димитър. Антични паметници от България. Изв. на Археологическия институт, 17, 1950, с. 236; Плоча с 

Дионисови сцени от с. Скребатно, общ. Гърмен, обл. Благоевград – вж. Дремсизова-Нелчинова, Цв. 

Археологически паметници в Благоевградски окръг. София, 1987, № 299. 
62 Тачева-Хитова, М. История..., с. 371 сл., № 28. 
63 Аладжов, Д. Селища, паметници, находки от Хасковския край. Хасково, 1997, с. 276 - 279. Плочката била 

намерена на 7 км ЮЗ от гр. Хасково. 
64 Някои били използвани за нанасяне на релефни фигури върху златни или сребърни пластини, вж. Аладжов, 

Д. Селища..., с. 278. 
65 Овчаров, Н. Предречено на Перперикон. София, Стандарт, 2011, с. 23. Авторът не е уточнил къде точно и при 

какви обстоятелства е била открита статуетката. 
66 Общо за характера на тракийските култови места вж. Domaradzki, M. Les lieux de culte Thraces (deuxieme 

moitie du IIe-Ier mill. Av. J.-C.). Helis, III, 1994, р. 69 - 108; конкретно за Родопите вж. по-новите обобщаващи 

проучвания на Nekhrizov, G. Cult places of the Thracians in the Eastern Rhodope Mountains (End of the 2nd – 1st 

millennium BC). – In: Bouzek, J., Domaradzka, L. (eds.). The Culture of Thracians and their Neighbours. Oxford, 

Archaeopress, 2005, р. 153 - 158; Gotzev, A. Contributions to the study of the Thracian cult practices of the 1st 

millennium BC in the Western Rhodopes. – In: Bouzek, J., Domaradzka, L. (eds.). The Culture of Thracians and their 

Neighbours, р. 159 - 161. 
67 Вж. напр. Овчаров, Н., Коджаманова, Д. Свещеният град Перперикон. Варна, Славена, 2005 и критиката към 

този текст на Тачева, Изворите за прорицалището на Дионис..., с.  251 - 258. 
68 Вж. напоследък Гергова, Д., Салкин, А., Байраков, Д. Светилище на Дионис на връх Острец, Велинград. АОР 

през 2009 г. София, НАИМ при БАН, 2010, с. 185 - 188, за връх Острец при гр. Велинград. Връзка на 

светилището с Дионис е обяснена чрез открит по време на разкопките метален жезъл, завършващ с две змийски 

глави. Авторите твърдят, че „Змията, независимо от връзката си с други божества, се приема за безспорен 

символ на родения от Зевс и Персефона Дионис, наричан още Сабазий” (цит. от стр. 186); срв. Тачева-Хитова, 

М. История..., с. 296, където змията е определена като „… основна характеристика и инкарнация на Сабазий, 

която липсва в иконографията на Дионис”. Дионис и Сабазий били две отделни божества, в някои случаи 

синкретизирани помежду си, но също така Сабазий бил синкретизиран и с други гръко-римски богове, най-

често със Зевс-Юпитер, вж. Тачева-Хитова, М. История..., с. 254 - 301. Вж. по-този въпрос и Díez-Platas, F. 

Dioniso y las serpientes: imágenes y textos en el arcaísmo. Estudios Clásicos, 138, 2010, 29 - 37. 
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Направеният общ преглед показва, съвсем не за пръв път в историографията, че нито 

веднъж в Древността прорицалището на Дионис в Тракия не било свързано директно с 

Родопите, макар и римските писатели да предоставят сведения за връзка на този бог с 

планината. Освен това остават твърде ограничени откритите in situ данни в подкрепа на 

разпространението на култа на Дионис в Родопите. Вероятно повече информация по 

проблематиката би предоставило едно бъдещо обобщение на епиграфските данни за култа на 

Дионис в Тракия. Единственият археологически обект, който при съвременното състояние на 

проучванията има основания да претендира за връзка с някои от цитираните антични 

сведения, остава светилището на Дионис от района на гр. Драма
69

. 

 

                                         
69 Κουκοэλη-ΧρυσανθЬκη, Χ. Ο αρχαЯος οικισμός της ΔρЬμας και το Ιερό του Διονэσου. – Η ΔρЬμα και η 
ΠεριοχЮ της. ΙστορЯα και Πολιτισμός. ΠρακτικЬ ΕπιστημονικЮς ΣυνЬντησης, ΔρЬμα 1996, σελ. 67 - 107; 

Pilhofer, P. Philippi, Bd. 2. Katalog der Inschriften von Philippi. 2. Auflage. Tübingen, Mohr Siebeck, 2009, p. 544 sq. 

Сред находките се съобщава за протоме на Дионис от V в. пр.Хр., епиграфски посвещения за този бог на 

старогръцки и латински език и най-важното: надпис, в който е спомената длъжността „жрец на Дионис”. 

Вероятно именно със светилището край гр. Драма трябва да бъде свързано сведението на Апиан (B. C. 4.13.106) 

за Дионисов хълм (или връх?) край Филипи (ΦιλЯππων μSν οŽν Tστιν Yτερος λόφος οˆ μακρЬν, ƒν Διονэσου 
λЭγουσιν, Tν ° καp τ@ χρυσεqα Xστι τ@ #Ασυλα καλοэμενα). 
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обр. 1. Хронологична стратификация на цитираните сведения и техните 

първоизточници 
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обр. 2: Бронзова плочка от Смолян 

 

 
обр. 3: Бронзова плочка от района на Хасково  

 

 
обр. 4: Бронзова статуетка от Източните Родопи  
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Значение на термина „федерати” през IV век 

 

Антоан Тонев 

Всеки историк, който се е занимавал с римска история, има някаква представа за 

значението на термина „foederati”
1
. Проблемът е, че много често същността на 

понятията се променя с времето, но това не бива отразено достатъчно ясно в 

историческите извори. Римската държава е идеален пример за това как променящи се 

структури, институции или общности продължават да бъдат описвани по един и същи 

начин векове наред, като умишлено се архаизират, за да се вместят в рамките на 

съществуващата традиционна идеологическа рамка. Следвайки установената традиция, 

римските държавници и авторите на различни видове съчинения всъщност замъгляват 

реалното значение на един или друг термин. По тази причина можем да смятаме, че 

названието „федерати”, подобно на много други, е идеализирано в изворите, докато 

всъщност търпи постепенно развитие. Трудно е да бъдем убедени в идеята, че 

федератите по време на Републиката са идентични с тези от времето на Принципата, а 

те от своя страна нямат никаква съществена разлика с федератите в периода на Късната 

империя. Освен това възниква и логичният въпрос: „Могат ли да се поставят под общ 

знаменател всички федерати на Римската империя от единия до другия ѝ край?”. Много 

често изглеждащите на пръв поглед еднакви като правен статус групи на практика се 

различават съществено една от друга и това до голяма степен се дължи на силната 

римска традиция теорията, особено в международно–правните отношения, рядко да се 

препокрива с практиката. С оглед на моите научни интереси е изключително важно да 

разбера какво точно са представлявали федератите в периода на Късната империя. В 

настоящата кратка статия ще предложа на Вашето внимание най–актуалните 

концепции в световната медиевистика, както и моите наблюдения във връзка със 

значението на термина „федерати” през бурния и жизненоважен за Римската, а и за 

световната история IV век.  

Най–широко разпространеното виждане за значението на това понятие може да 

се сведе до следното просто твърдение: федератите са варварски племена, които 

сключват договор с Империята, в резултат на който преминават на римска военна 

служба със задължение да пазят границите на държавата, като в замяна получават земя 

                                         
1 По–надолу в текста ще използвам предимно българската форма на термина, тъй като тя е общоприета в 

нашата историография. 
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за заселване в пограничните области, както и парични или натурални плащания
2
. Това 

обаче далеч не е единствената предложена гледна точка по въпроса и колкото и 

общоприета да изглежда, напоследък се появяват все повече и повече специалисти, 

които изказват различно мнение по въпроса за същността на федератския статус през 

IV в. Един от най–авторитетните изследователи на проблема Валтер Пол пише, че 

термините „foedus”
3
 и „foederati” променят съществено своето значение в хода на 

Късната античност
4
. Според същия изследовател терминът „федерати” днес е придобил 

по–общо значение, отколкото е имал в споменатия период. За да обоснове по–ясно 

тезата си Пол пише, че това понятие се отнася само до част от варварските групи, които 

имат отношения с Империята, като се противопоставя например на термините 

„dediticii”
5
 и „laeti”

6
, както и на редица други понятия, характерни за римската 

международноправна система
7
. Трябва да се отчете фактът, че макар днес повечето 

групи варвари на римска почва масово да са наричани федерати и въпреки че много 

археолози обясняват всички намерени неримски предмети в Империята с тяхното 

присъствие, това изобщо не отговаря на реалностите на IV в. 

За да стане ясно колко често същността на едно понятие се променя, без това да 

бъде ясно артикулирано в голяма част от изворите, Пол изтъква фактът, че през VI в. 

терминът „федерати” отново променя своето значение, като най–вече в неговата гръцка 

форма се използва за обозначаването на единици в римската армия, които са с 

варварски произход
8
. Друг изследовател, който се опитва да обясни променливата 

същност на понятието „федерати”, е руският учен В. А. Коростелин. Той предлага една 

изключително интересна концепция за еволюцията на федератския статут, като посочва 

пет типа федератски договори на Късната Римска империя с варварите
9
. Наред с 

безспорните си предимства, представената от него концепция има и редица 

недостатъци, като двата най–съществени са прекаленото шаблонизиране на 

                                         
2 Southern, P. The Roman army: a social and institutional history, ABC Clio, Santa Barbara, 2006, p. 259 
3 Мирен договор. 
4 Pohl, W. The Empire and the integration of barbarians. – Іn: Pohl, W. Kingdoms of the Empire: the integration 

of Barbarians in Late Antiquity, Brill, Leiden, 1997, p. 8 
5 Най–ниската прослойка в групата на свободните хора в Римската империя. Най–често това са народи, 

племена или градове, които се предават безусловно на Рим и сключват deditio (капитулация). 
6 Зависимо население, което получавало земя за заселване и защита от Империята, но в замяна било 

задължено да служи в римската армия. 
7 Pohl, W. The Empire and the integration of barbarians, p. 8 
8 Пак там 
9 Коростелин, В. А. Договорные отношения Позднеримской империи с варварами. // Вопросы Истории, 

Москва, 2006, №8, с. 38 – 49 
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отношенията между Рим и варварите и твърде педантичното придържане към петте 

типа договори като единствено възможни. Що се касае до IV в., според Коростелин, 

именно в него настъпват най–сериозните промени и се появяват четири от споменатите 

пет вида foedus
10

. Вземайки предвид тези две авторитетни становища на представители 

на две коренно различни медиевистки школи, можем уверено да твърдим, че терминът 

„федерати” търпи динамично развитие в рамките на IV в. и наша основна задача ще 

бъде да проследим това развитие и да разгледаме по–детайлно някои негови аспекти. 

 В началото ще посочим, че понятието „федерати” е част от римската практика 

още от времето на Република
11

. По–надеждни сведения за него имаме в периода на 

Ранната империя. Във времето между I и III в. императорите използват т.нар. foedus 

solitum в отношенията си с варварите
12

. Това всъщност представлява военен съюз 

между Империята и дадено варварско племе, който е насочен против други варвари. 

Този тип съюзи е изразител на имперската политика срещу варварите да се воюва с 

помощта на варвари и по този начин да се минимизират римските загуби, както в 

демографски, така и в икономически аспект. През III век ситуацията започва да се 

променя. Интересно наблюдение относно увеличаването на броя на федератите, 

служещи в армията на Империята по това време, прави Карл Щробел. Според него 

броят им нараства от една страна заради чумната епидемия, а от друга заради 

кръвопролитните граждански войни, съпътстващи вътрешнополитическото развитие на 

държавата през кризисния III век
13

. Някои учени са на мнение, че по време на 

Тетрахията чуждите военни ефективи стават неразделна част от елита на римската 

полева армия
14

. Това по–масово използване на различни варварски контингенти, част 

от които безспорно попадат в категорията на федератите, най–вероятно води до 

постепенна еволюция на федератския институт. Все по–важна за императорите или 

узурпаторите става подкрепата на дадено племе, което може да осигури ефективна 

военна помощ по един или друг повод. Все пак през III в. не настъпва драстична 

промяна в отношението на Рим към федератите или в статуса на последните. 

Доказателство в подкрепа на това твърдение е фактът, че понякога Империята е 

подкрепяла определени варварски племена срещу нейните собствени федерати, като по 

                                         
10 Пак там 
11 Пак там, с. 39 
12 Пак там, с. 42 
13 Strobel, K. Strategy and Army Structure between Septimius Severus and Constantine the Great – in: ed. 

Erdkamp, P. A companion to the Roman army, Blackwell publishing, Oxford, 2007, p. 278 – 279 
14 Пак там, (ed.) с. 279 
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този начин е целяла, от една страна, да привлече новото, евентуално по–силно и лоялно 

племе, а от друга, да държи в подчинение вече привлечените съюзници, като често им 

показва колко много зависят от нейната подкрепа. Като цяло foedus solitum не е 

особено дълготраен
15

 и цели разрешаването на краткосрочни задачи, стоящи на дневен 

ред в Империята.  

 През следващия IV в. обаче настъпва доста сериозна промяна в отношението на 

Империята към варварите и това естествено води и до промяна във федератския статут. 

В средата на века, според Коростелин, се появява нов тип foedus – „foedus 

munerationis”
16

. Този тип съюзни договори осигурява на варварите федерати 

определено заплащане в замяна на военната им служба за Империята. Тези договори до 

голяма степен напомнят характерните за Рим отношения между клиент и патрон. 

Императорът поема определени задължения към заклелия му се във вярност варварски 

вожд, точно както патронът към своя клиент. Тези договори постепенно изместват 

foedus solitum от практиката на Империята. През IV в. федератите се използват вече не 

толкова срещу други варвари, колкото във вътрешнополитическите междуособици и 

във войните срещу могъщата Персийска империя
17

. 

Изключително задълбочен анализ на значението на понятията „foedera”
18

 и 

„foederati” за периода на IV в. прави британският учен Питър Хедър
19

. За разлика от 

Коростелин, Хедър не се опитва да вкара отношенията на Империята с федератите в 

някакви ясни и строго определени рамки, което всъщност му позволява да създаде една 

доста по–комплекса и реалистична представа. През IV век Римската империя в интерес 

на своята сигурност продължава политиката си да поддържа отношения с голям брой 

варварски групи, живеещи отвъд границата чрез съюзи, наричани „foedera”
20

. Именно 

тези съюзи създават правната рамка за появата и съществуването на групите, наричани 

„foederati”. Изследвайки конкретните съюзи и договори ние можем да открием 

достатъчно информация за значението на термина „федерати” в един или друг 

исторически момент. За съжаление, съдържанието на сключваните между Империята и 

варварите договори не е запазено и по тази причина трябва да разчитаме на автори като 

                                         
15 Коростелин, В. А. Договорные отношения Позднеримской империи с варварами, с. 42 
16 Пак там, с. 42 – 43 
17 Пак там, с. 43 
18 Множествено число на foedus.  
19 Heather, P. Foedera and foederati of the fourth century. – Іn: Pohl, W. (ed.) Kingdoms of the Empire…, p. 57 

– 74.  
20 Пак там, с. 57 
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Амиан Марцелин или на римските панегирици, за да добием представа за клаузите им. 

Има, разбира се, и по–късни автори като Йорданес или Прокопий Кесарийски, които 

също ни дават своята гледна точка за същността на постигнатите споразумения, но, 

поради променилите се условия в VI век, трябва да се отнасяме критично към техните 

сведения и най–вече към коментарите им за характера на отношенията между 

Империята и нейните варварски партньори. 

За да изясним значението на термина „федерати” в теоретичен план, най–напред 

ще разгледаме договора, сключен през 332 г. между император Константин I Велики 

(306 – 337) и готите. Може да се каже, че има две основни концепции за това, какво е 

представлявал този договор, като едната е дело на авторите от IV в., а другата на по–

късните Йорданес и Прокопий Кесарийски. Според съвременните на събитието автори 

договорът е сключен в резултат на военни сблъсъци между императора и готите, 

благодарение на които последните са били напълно разгромени от римската армия. 

Императорът отпразнувал победата си с издигането на специална колона и 

организирането на ежегодни игри
21

. След сключването на договора готите са 

изпращали свои военни контингенти в помощ на римската армия и са получавали 

някакъв вид годишни плащания. Освен това император Константин започнал да сече 

монети с надпис „Gothia”, което според тогавашните римски традиции означава, че 

земите на готите минават, поне символично, под контрола на Империята
22

. 

Анализирайки съвременните на договора извори, можем да заключим, че според тях 

Римската империя го сключва от позицията на силата и е налице ясна субординация 

между римляни (победители) и готи (победени), като последните са разглеждани като 

част от Imperium Romanum.  

Доста по–различен е смисълът на договора и на термина „федерати” според 

писанията на Йорданес и Прокопий Кесарийски. Прокопий пише, че федератите стават 

част от римската политическа система не като роби, понеже не са били покорени от 

римляните, а на базата на пълно равенство
23

. Тук обаче не бива да забравяме, че през VI 

в., векът в който живеят и работят Йорданес и Прокопий, федератите получават 

годишни възнаграждения в замяна на службата си
24

. Това донякъде обяснява иначе 

твърде странната на пръв поглед ситуация един варварски и един римски историк да 

                                         
21 Обзор на различните извори вж. у: Heather, P. Foedera and foederati of the fourth century, p. 58 
22 Пак там, с. 59 
23 Procopius. History of the Wars. Books III and IV (Vandalic Wars), Echo Library, 2007, Book III, 11, 3 – 4 
24 Heather, P. Foedera and foederati of the fourth century, p. 59 
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имат доста сходни разбирания за същността на един термин, в конкретния случай – 

„федерати”. За тях федератите са чужденци, които действат като имперски войски и 

получават възнаграждения за това, а също имат специални, равнопоставени отношения 

с Империята, от която са част поне юридически
25

. Визирайки тази късна гледна точка, 

много историци са склонни да видят в договора от 332 г. нов тип съглашение, което ще 

става все по–разпространено във времената на разруха на Империята. Някои учени 

наблягат на новото равноправие между Империята и федератите, което не е характерно 

за Републиканската епоха или за Ранната империя, понеже тогава те са били напълно 

подчинени на Рим
26

. 

Съвременните на събитието автори обаче не дават основание да се смята, че 

съюзът е между равноправни международни субекти. Те го приемат като поредния 

подобен съюз, а готската военна помощ смятат за правно задължение, произтичащо от 

сключения договор
27

. Въпреки всичко, редно е да се отбележи, че готите не са били 

задължени да поддържат военна сила, която постоянно да е на разположение на 

Римската империя, а са изпращали бойни части само след като се постигне конкретна 

договорка за определена военна кампания. Тук идва и следващото ни затруднение, 

свързано с факта, че римляните използват термина „foedus” за различни по характер 

договори. Понятието може да означава договор между равноправни субекти, както 

твърди Прокопий, но може да значи и договор, сключен след капитулация на една от 

двете страни. Съвременните на събитието извори, както посочихме по–горе, смятат, че 

договорът е сключен след успешна военна кампания на император Константин I в 

земите на север от река Дунав. Това дава възможност да се разсъждава в една 

сравнително нова насока, а именно: „Не е ли възможно след т.нар. „deditio”
28

 част от 

племената отвъд границите на Империята да са били превръщани във федерати?”. 

Според някои автори от IV в. като Евсевий и Либаний Римската империя може 

да сключи неравноправен съюз, по силата на който дадена общност да стане част от 

Империята, но да не получи граждански права и да представлява нещо като зависим 

субект
29

. Има сериозни основания да се разсъждава още в тази посока, тъй като според 

римската идеология, всяка територия, покорена от армията, е разглеждана като част от 

                                         
25 Пак там 
26 Пак там, с. 60 
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29 Heather, P. Foedera and foederati of the fourth century, p. 63 
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Империята, без значение дали по–късно в нея е установено провинциално устройство 

или е запазен съществуващият социален ред. Най–вероятно именно това се случва и с 

готите след 332 година. Те са победени и римляните започват да ги смятат за част от 

Империята, но не променят социалната им организация, тъй като това не е било 

наложително в момента, а и пред Империята са стояли други доста по–важни задачи.  

Според Хедър преди хунското нашествие в Европа федератският статус най-

често се е получавал след акт на капитулация (deditio), който е последван от 

възстановяване на социалния ред (restitutio) и сключването на договор (foedus)
30

. След 

сключването на договора федератите са били смятани поне формално за подчинени на 

Римската държава. Тази теза дава задоволителен, според нас, отговор на въпроса, 

повдигнат от Тимо Щиклер: „Как би могла да бъде осъществена интеграцията на 

федератите в Римската империя през IV и V в., ако те не са били смятани за част от 

нея?”
31

. Според някои изследователи, сред които и споменатият Щиклер, римляните са 

смятали федератите за отделни и независими от Империята политически общности и са 

ги причислявали към т.нар. „gentes externae”
32

. Както видяхме по–горе обаче, според 

изворите от IV в., Рим е считал федератите за част от Империята. Това, разбира се, е на 

теоретично ниво. На практика Империята временно се е отказала от опитите си да 

интегрира напълно варварите в своите структури, тъй като е имала редица други 

проблеми за разрешаване, а и готите федерати в конкретния случай не са ѝ създавали 

никакви неприятности. 

Като споменахме практика, е време да проследим как сложната и доста спорна в 

редица аспекти теоретична конструкция на федератския институт среща още повече 

проблеми, когато се сблъска с практическите отношения между Римската империя и 

нейните федерати. Те почти винаги са подчинени на конкретни временни нужди и 

обстоятелства и рядко съвпадат напълно с теоретичното значение, влагано в понятието. 

Дори нещо толкова просто и широко разпространено като схващането, че федератите 

получават годишни дарове в замяна на задълженията им за военна служба, невинаги 

отговаря на действителността
33

. Както видяхме по–горе военните задължения на готите 

са били договаряни във всеки отделен случай и не са били определени абсолютно точно 

с договора от 332 г. Подобни са били и условията за алеманските крале по рейнската 

                                         
30 Пак там, с. 65 
31 Stickler, T. The foederati – Іn: Erdkamp, P. A companion to the Roman army, p. 495 
32 Пак там 
33 Heather, P. Foedera and foederati of the fourth century, p. 66 
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граница
34

. Макар на теория нещата да са едни и същи, в действителност за всяка 

отделна варварска група се е действало според конкретните обстоятелства, и то в 

съзвучие с преговорите след попадането ѝ в зависимост от Империята. Впрочем трябва 

да се отбележи, че в редица случаи тази зависимост е твърде илюзорна. Коростелин 

дори твърди, че Империята започва да изпада в зависимост от варварите и че те ѝ 

диктуват своите условия още в средата на IV в
35

. Подобна теза ни се струва малко 

крайна при все, че допускаме варварите да са били малко по–активни и понякога да са 

проявявали инициатива в отношенията си с Империята за разлика от предходния 

период. 

За да успеем да вникнем по–добре в действителните отношения между 

Империята и федератите, ще разгледаме няколко случая, които, разбира се, далеч не 

изчерпват въпроса. Важно е обаче да видим по какъв начин се съотнасят теорията и 

практиката. На първо място ще се върнем отново към готите, които, както посочихме 

по–горе, най–вероятно сключват foedus след deditio. След това се обвързват стабилно с 

Римската империя като от една страна изпращат заложници в Константинопол, от друга 

имат някакви военни задължения към Империята и, от трета, поддържат границата 

отворена, за да може да се търгува във всяка нейна точка
36

. Този тип отношения между 

Рим и готите продължава почти без промяна до сключването на нов съюз между 

Атанарих и имп. Валент (364–378) през 369 година. Според Амиан Марцелин и 

Темистий този съюз е същият по форма като стария foedus, а именно договор след 

капитулация
37

. Макар и външно да си приличат, двата договора се различават по 

редица детайли, които всъщност ги превръщат в различни типове foedus. На първо 

място границата е затворена с изключение на два, много стриктно регулирани, 

търговски пункта; на второ спират индикациите за готски войски в римската армия; 

прекратени са ежегодните дарове за готските лидери и ударението на договора е 

поставено върху осигуряването на непробиваема защита от страна на готите за 

Дунавския лимес
3839

. Този договор е показателен за края на римската хегемония над 

тази група федерати и може би загатва за някаква форма на равнопоставеност между 

                                         
34 Пак там 
35 Коростелин, В. А. Договорные отношения Позднеримской империи с варварами, с. 43 
36 Heather, P. Foedera and foederati of the fourth century, p.  66 
37 Пак там 
38 Понятието „limes” означава граница. Това всъщност е граничната система на Римската империя. 
39 Heather, P. Foedera and foederati of the fourth century, p.  67 
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двете страни, тъй като е сключен на лодка по средата на река Дунав
40

. Изводът е, че, 

макар дипломатическата рамка да е една и съща, договорите от 332 и 369 г. показват 

два съвсем различни типа дипломатически отношения. Въпреки всичко, 

терминологията, която използват римските автори, описващи събитията, не се променя. 

Готите и в единия, и в другия случай са разглеждани като федерати, което ни дава 

основаниe да смятаме, че Империята е успявала умело да лавира в динамично 

променящата се обстановка и не е робувала на някакви конкретни рамки, в които 

единствено и само да развива взаимоотношенията си с варварите. Римските 

управляващи кръгове са се стремели да извлекат възможно най–голяма полза от всички 

племена и народи, които по една или друга причина стават техни федерати. 

Алтернативата е била всички тези варвари да се превърнат във врагове на Империята, 

нещо, което нейните ръководители всячески са се опитвали да предотвратят. 

За да не базираме нашите разсъждения само върху готите и техните 

взаимоотношения с Империята, ще разгледаме обстановката и по Рейнския лимес. Там 

има доста типологично сходни случаи. Император Юлиан Апостат (360 – 363) успява 

да наложи римската хегемония в земите отвъд границата след успешните си походи 

срещу алеманите. Това води до сключване на foedus след deditio
41

. През следващите 

десетилетия обаче се появява нов мощен алемански владетел на име Макриан. 

Император Валентиниан I (364 – 375) се опитва на няколко пъти да го ликвидира чрез 

покушения, но след като опитите му се провалят, решава да го спечели посредством 

дипломатическа сделка
42

. Според Амиан Марцелин, договорът сключен между двамата, 

е същият като този, сключен по–рано от Юлиан
43

. Очевидно няма как двата договора да 

са еднакви, при положение, че Валентиниан не успява да победи Макриан. Забелязва се 

една и съща юридико–идеологическа рамка, в която се вкарват най–различни по своя 

характер взаимоотношения. Федерати биват наричани както племена, които са напълно 

подчинени от римляните, така и такива, над които Империята има само номинален, а 

понякога и въображаем контрол.  

Римската империя, бидейки изключително опитна и проявявайки характерна 

гъвкавост в международните си контакти, често се възползва от познанията си за 

обичаите на различни племена и народи и сключва договори с тях, съобразно 
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традициите им, като по този начин си гарантира по–голям шанс постигнатите 

договорености да бъдат спазвани. За да се укрепят допълнително сключените спогодби, 

Империята много често прибягва до ежегодни субсидии, които понякога са парични, а 

друг път – в натура. Във всеки случай субсидиите не бива да се разглеждат толкова 

като проява на слабост от страна на Рим, а по–скоро като опит да се запазят мирът и 

спокойствието по границите и по този начин да се създадат предпоставки за 

процъфтяване на икономиката и търговията. Интересен факт в тази посока е, че дори 

когато побеждават, римляните продължават тази своя практика на субсидиране. 

Император Юлиан например осигурява дарове за покорените от него алемански 

владетели
44

. Даровете и годишните плащания са част от дипломатическите отношения 

на Рим с различните групи отвъд границата още от времето на Ранната империя и не са 

показателни за слабостта на държавата, а по–скоро за желанието й да не прахосва 

излишни средства за неналожителни военни кампании, и то в територии, към които не 

проявява непосредствен интерес.  

Благодарение на субсидиите Римската империя си гарантира още два позитива. 

На първо място, така се печели до известна степен лоялността на варварския владетел и 

той няма да има изгода да наруши мирния договор при първата отдала му се 

възможност, тъй като в противен случай плащанията ще секнат и той може да се окаже 

в незавидно положение. На второ място, чрез предоставянето на ежегодни субсидии на 

даден варварски вожд/крал той получава възможността да преразпределя тези средства 

в собственото си общество. Рим се надява, че по този начин владетелят ще утвърди 

позицията си на лидер, понеже съществува и вероятността той да се компрометира 

заради поддържаните приятелски отношения с Империята, която често е разглеждана 

от варварите като враг
45

. Дипломатическите плащания подпомагат създаването и 

поддържането на съюзници отвъд лимеса, които са заинтересовани от запазването на 

мирни взаимоотношения и от ограничаването на агресивните постъпки на своите 

съплеменници. 

Същевременно международната обстановка продължава да се развива 

динамично и това дава тласък за началото на сериозни промени в Империята, които 

както винаги, имат за цел да нагодят структурите ѝ към изменящата се среда и да 

запазят могъществото и целостта на държавата. Унищожаването на Готското кралство 

на Ерманарих от страна на хуните води до появата на няколко големи групи от хора, 
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които не желаят да се подчинят на тези, очевидно добре организирани, завоеватели. 

Споменатите готски групи се опитват да се спасят чрез заселване на имперска 

територия. Император Валент разрешава на много от тях да се установят в земите на юг 

от река Дунав през 376 г. Това е показателно за започналата промяна в политиката на 

Империята, но все още не представлява радикално нововъведение, тъй като и по–рано 

римляните са заселвали варвари на своя територия и най–често скоро след това са ги 

превръщали в laeti. Подобна политика можем да открием и през следващия V в., когато 

император Зенон (474 – 491) предлага на готите земя за заселване и обработване в 

Дардания. Такъв тип предложения може би са били отправяни и към част от федератите 

в края на IV в. От тях се е очаквало да обработват предоставената им земя в селските 

области
46

 и по този начин да участват в процеса на подобряване на стопанско  

икономическите условия в Империята. 

След битката при Адрианопол от 9 август 378 г. обаче ситуацията се променя 

драстично. Император Валент е мъртъв, а заедно с него загива и голяма част от 

полевата армия на Източната Римска империя. В резултат на това варварите започват 

необезпокоявани от никого да плячкосват полуострова. В тази сложна обстановка 

новият император Теодосий I (378 – 395) сключва „foedus” с готите през 382 г. Те 

получават правото да се заселят като автономна общност в имперските земи, като в 

замяна се задължават да служат в римската армия по време на война
47

. Според Щиклер 

е очевидно, че в този момент императорът изобщо не цели пълна интеграция на готите 

и по тази причина разрешението за сключване на смесени бракове между тях и 

римляните не е част от договора
48

. На това мнение се противопоставя авторитетният 

учен Валтер Пол. Според него дори и екстремни прояви на насилие като убийството на 

император Валент не отказват римляните от желанието им да интегрират варварите на 

своя почва и да ги превърнат във войници или селяни
49

. В интерес на истината, въпреки 

забраната за смесени бракове между римляните и федератите, настаняващи се от този 

момент насетне все по–често в някои от най–гъсто населените римски провинции, 

такива бракове са сключвани почти ежедневно и дори аристокрацията и 
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императорското семейство не остават незасегнати от този процес на 

взаимопроникване
50

.  

Терминът „федерати” в смисъла в който е използван от Йорданес и Прокопий за 

новите съюзници, е разглеждан от някои учени като анахронизъм, но може би в 

известна степен разкрива опита на император Теодосий I да намери нов начин за 

справяне с варварския натиск след катастрофата при Адрианопол. Сключването на този 

съюз може би отваря пътя за консолидация на готите на Балканите и е отправна точка 

за създаване на тяхно кралство в границите на Империята, нещо, което би било 

немислимо преди договора от 382 г.
51

 В тази връзка Коростелин нарича сключеният 

през 382 г. договор с готите „foedus summum”
52

. Този тип федератски договор се 

характеризира, според руския изследовател, с предоставяне на варварите на земя за 

заселване, ежегодни субсидии и осигуряване на продоволствия
53

. Наред с това, готите 

са били задължени да служат в римската армия под прякото командване на своите 

племенни лидери, но под оперативното ръководство на висш римски военачалник
54

. 

Според Евангелос Хрисос споменатият договор може би представлява нова стъпка в 

разбирането на значението на термина „федерати”. Гръцкият изследовател смята, че 

при този договор не може да става дума за „deditio”, тъй като клаузите напомнят твърде 

много на „foedus”
55

, без да спомене, че понякога foedera се подписват и след deditio.  

Хрисос признава, че повечето извори от IV в. не смятат договора за нещо 

изключително за разлика от Прокопий Кесарийски и Йорданес, които вярват, че това е 

началото на една нова политика по отношение на варварите, придобили федератски 

статут
56

. За да хвърлим светлина по проблема, ще си позволим тук да приведем един 

цитат от Прокопий, свързан с федератите: „В по–ранни времена само варварите са били 

причислявани към федератите, които представляват хора, част от римската политическа 

система, но не в положението на роби, понеже не са завладени от римляните, а са се 

договорили на базата на пълно равенство. Римляните наричат договорите с техните 

врагове „foedera”. Но в настоящето нищо не предпазва всеки човек да бъде наречен 
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„федерат” и хората отдават твърде малко внимание на оригиналното значение, 

придавано на термина”
57

. Видно е, че според Прокопий, а и според Йорданес, 

федератите са били равнопоставени партньори на Империята. Това може и да е вярно за 

V и VI в., но както видяхме не е напълно приложимо към реалностите на IV в. Все пак 

изворите не са достатъчно еднозначни и категорични и бъдещи изследвания по въпроса 

са наложителни. Евангелос Хрисос пише, че обяснението на термина „федерати” за 

периода на IV в. може да бъде намерено и в съчиненията на още двама автори от VI в. – 

Йоан Малала и Йоан Антиохийски. И двамата пишат за т. нар. „foederaticae annonae”
58

, 

но от предоставената информация не става напълно ясно за кой период точно са 

характерни споменатите доставки на храна за федератите. Дори и да са се случвали 

през IV в. те може да са били разглеждани като част от субсидията или да са давани 

вместо субсидия, така че наличието на такава информация в изворите не допринася кой 

знае колко за изясняване същността на понятието в условията на IV в. 

Характерът на отношенията между Империята и нейните федерати предизвиква 

една от най–острите научни дискусии, свързана с федератския статут. Според Хедър не 

трябва да използваме значението на термина „федерати”, придавано му от авторите от 

VI в. и най–вече от Йорданес и Прокопий Кесарийски, тъй като техните сведения са 

анахронизъм. В IV в. термини „foedus” и „foederati” са използвани, за да означат 

подчинение към Империята на групите отвъд границата, а не равнопоставени 

отношения с нея
59

. Въпреки всичко, не бива да забравяме, че дефиницията на термина 

„foederati”, откривана в изворите от IV в., е дело на имперската пропаганда, която по 

този начин осигурява една напълно приемлива рамка, в която да се обсъждат 

международните отношения в някои от най–важните институции, представляващи 

притежаващите земя данъкоплатци в държавата
60

. Термините „foedus”, „foederati” и 

„deditio” имат сериозна роля за изграждане на мита за вечната победа, а не 

представляват точно описание на фактическото състояние на римската външна 

политика.  

Много от аргументите на Питър Хедър за значението на термина „федерати” и за 

характера на федератския статус са оспорени от гръцкия учен Евангелос Хрисос. 

Според него изворите не правят разлика между deditio и foedus. Заради това като цяло е 
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доста трудно да се анализират тези термини от правна гледна точка, тъй като римската 

терминология външно не претърпява почти никакво развитие, но се променя същността 

ѝ, без това да е отразено в историческите извори
61

. Хрисос отхвърля и съществуването 

на строго изработена концепция, следваща стъпките deditio, restitutio, foedus
62

. Според 

него е достатъчно да се сключи deditio или foedus, за да може даден народ да се 

причисли към групата на римските федерати. Пак според същия изследовател първо се 

уговарят условията по капитулацията (ако има такава) и мирния договор, а чак след 

това се пристъпва към церемонията, която най–често се извършва на римска земя и 

следва установените традиции. Там вече имперската пропаганда може да използва 

случилото се за своите цели
63

. На пръв поглед доводите на Хрисос изглеждат логични, 

но той не привежда каквито и да било исторически извори или конкретни аргументи в 

тяхна подкрепа. А и в крайна сметка дори и да не се следва споменатата схема, това не 

променя същността на федератския статус, нито характера на отношенията между 

Империята и нейните варварски партньори. 

Заключенията на Хедър за характера на федератския статус ни се струват по–

приемливи, но предизвикват още един въпрос. Както става ясно от Йорданес и 

Прокопий, най–късно през VI век терминът федерати придобива ново значение и се 

свързва с групи, които имат напълно равнопоставени отношения с Империята и тя се 

отнася благосклонно към тях
64

. Интересно е кога и как се променя тази концепция за 

федератите. Според Коростелин още в края на IV и най–вече в началото на V век се 

появява нов тип foedus. Това е последният, пети поред тип федератски договор, който 

представлява връхната точка в развитие на федератския институт. Коростелин нарича 

условно този договор „foedus superior”
65

. Този вид foedus регламентира предаването на 

част от имперската територия на даден варварски владетел – федерат заедно с 

необходимите за това титли, инсигнии и регалии
66

. Има доста сериозни основания да 

подкрепим тезата, че именно това е пътят за превръщането на един варварски анклав с 

федератски статут в кралство
67

. Единственото уточнение, което трябва да направим е че 
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тези процеси се развиват интензивно през V век и показват една по–нататъшна 

еволюция на федератите, която не е характерна за IV век. 

Друг важен аспект на федератския статус, който трябва да бъде задълбочено 

изследван, е свързан с въпроса: „Какви задължения са вменявали римляните на тези 

групи и каква полза е търсела Империята от контактите си с тях?”. Тук ние само ще 

маркираме няколко възможни посоки за нови научни дирения, в които предстои още 

немалко работа. Широко известна е тезата, че федератите най–често са използвани за 

военни цели. Няма нито една сериозна монография, посветена на римската военна 

история, в която да не се споменава участието на федерати в дадена римска кампания 

или силата и смелостта на определени федератски контингенти, които са се прочули. 

Трябва да имаме предвид обаче, че използването на федератите за задоволяване на 

военните потребности на Империята не е ставало винаги по един и същи начин. И тук 

можем да наблюдаваме специфики в отношенията на римляните с една или друга група 

федерати. Така например готите след 332 г. са изпращали военни контингенти само 

след предварителна договорка. Квадите, саксите и сарматите лимиганти обаче са били 

задължени да извършват военен набор за римската армия
68

. За да се добие цялостна 

представа за военните задължения на федератите, би трябвало да се изследват военните 

ангажименти на всички федерати за целия период. Освен това трябва да споменем, че 

са съществували и такива федератски групи, които не са участвали директно в римската 

армия, а са били задължени да осигуряват продоволствия или други ресурси, 

необходими на римляните за водене на война
69

. В този аспект също предстоят още 

доста проучвания. Все още не е достатъчно задълбочено проучен и въпросът дали са се 

сключвали foedera с племена по икономически причини, най–вече заради развитие на 

търговията и дали са били вменявани подобни задължения на отделни федерати. В тази 

връзка интерес предизвиква и въпросът за обработването на земя от страна на 

федератите и за техните икономически активности на имперска територия. 

Можем да твърдим с голяма доза сигурност, че римската представа за сервилни 

федерати по протежение на границите на Империята, които са готови да услужат на 

държавата с каквото могат във всеки един момент на опасност, е доста далеч от 

реалната ситуация през IV в. Не бива да забравяме, че основните извори, от които 

черпим информация за отношенията между Империята и нейните федерати, са плод на 

римската пропаганда и целенасочено представят императора като победител и 
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умиротворител. На практика повечето федерати са се стремели да имат колкото се 

може по–малко задължения към Империята и са се отзовавали само тогава, когато са 

били длъжни според сключения договор, или тогава, когато личните им интереси са го 

диктували. 

Федератите, които започват да се установяват на имперската територия към края 

на IV в., знаят, че ще трябва да се адаптират към римските условия, за да могат и двете 

страни да извлекат ползи от сключеното споразумение. Пред федератите има две 

основни алтернативи: или да откажат да се пазарят с Империята и да продължат 

враждебното си отношение към нея, или да се опитат да извлекат колкото се може 

повече позитиви за себе си чрез периодични преговори за нова, по–изгодна за тях 

спогодба
70

. На концептуално ниво изглежда сигурно, че след подписването на „foedus” 

федератите са наясно, че не им е позволено да развиват външна политика, независима 

от римските интереси
71

. Това със сигурност е част от капитулацията, но Рим също 

прави някои отстъпки на варварите като например полуавтономния им статут на нейна 

територия, плащането на субсидия (според някои изследователи трибут
72

), която 

понякога е реална, а понякога представлява просто добре преценено количество дарове. 

Запазването на племенната организация и консолидирането на племето/народа около 

един признат и от Римската империя вожд/крал създава предпоставки в близко бъдеще 

някои от най–многобройните и силни федерати да поемат по пътя на извоюване на по–

широка автономия и дори да създадат свои кралства на римска територия или в 

покрайнините на Империята
73

. 

В заключение може да се каже, че в течение на доста динамичния за Римската 

империя IV в. същността на термина „федерати” се променя наред с редица други 

структури и институции в държавата. Ако в началото на века федератите са били 

средство да се води успешна външна политика отвъд лимеса без големи човешки или 

материални загуби, то в края му много федерати се разполагат в същинските земи на 

Империята и започват да играят все по–осезаема роля във външно- и 

вътрешнополитическото ѝ развитие.  

                                         
70 Chrysos, E. De foederatis iterum, p. 194 
71 Пак там, с. 194 – 195  
72 Пак там, с. 195 
73 Chrysos, E. The Empire, the gentes and the regnа, p. 19 
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Влияние на климатичните промени върху начина на живот и 

историческото развитие на Балканите 

 

Ивана Христова 

 

Влиянието на климатичните промени върху начина на живот на нашата планета 

като цяло и върху определен регион както в миналото, така и сега се е извършвало с 

участието на различни фактори от планетарен и извънпланетарен характер със съществено 

отражение върху редица процеси и явления, които засягат в голяма степен живота на 

населението. В хода на тези климатични промени са се проявявали и множество 

неблагоприятни климатични явления като засушавания, наводнения, студове и големи 

горещини, които имат решаваща роля при развитието на земеделието. Съответно 

годините, в които са се наблюдавали някои от тези явления, има сведения за недостатъчно 

количество реколта, затруднявало изхранването на неселението, а това е една от 

причините за миграция на големи човешки маси към земи с благоприятни условия на 

живот и достатъчно реколта. В проучените извори няма сведения за измервания на 

температури, влажност на въздуха и атмосферно налягане през периода ІV-ХІ век.  

Съществуват две основни групи хипотези, които имат за цел да обяснят 

климатичните промени в историческото развитие на Земята. Първата група са 

астрономическите хипотези, които свързват изменението на климата с основния източник 

на светлина и топлина – Слънцето. Втората група са геолого-географските хипотези, 

свързващи тези изменения с движението на тектонските плочи и вулканизма. Но най-

вероятно истината за климатичните промени на планетата е комплекс от причини както 

астрономически, така и геолого-географски. В нашето съвремие може да се добави и 

активната стопанска дейност на човечеството.  

Първата група хипотези  акцентира върху значението на слънчевата радиация за 

живота на планетата, тъй като в резултат на нейното  увеличаване и намаляване се 

проявяват   периодите на затопляне и застудяване.  С важно значение са проучванията на 

Милутин Миланкович (1879 – 1958) – сръбски строителен инженер, геофизик, астроном и 

климатолог. Теорията, с която остава известен, е позната като „цикли на Миланкович”, 
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свързваща причините за ледниковите епохи с измененията в земната орбита. Тази теория  

засега остава най-убедителната за климатичните промени. 

Колебанията на слънчевата активност, отнасящи се също към първата група 

хипотези, имат влияние върху климатичните изменения. Димитър Топлийски в неговата 

книга „ Изменя ли се климатът на Земята”
1
 обяснява по-горе посочените колебания с броя 

и големината на слънчевите петна върху Слънцето. Топлийски акцентира върху това, че 

колкото по-голям е броят на петната и тяхната обща площ, толкова по висока е слънчевата 

активност, която води до изменения в слънчевата атмосфера, произтичащи не само от 

колебанията в броя на слънчевите петна, но и в площта на факелните образувания, 

слънчевите изригвания (протуберансите) и пр. Интерес към слънчевите петна проявили 

преди  повече от 1500 години – китайците, а след тях и Галилео Галилей
2
 през 1610 г. 

Видимата проява на слънчевата активност са петната по фотосферата – тъмни, охладени 

области, поради силното магнитно поле в тях. Над големите групи петна със сложна 

конфигурация на магнитното поле понякога стават взривни процеси, по време на които 

обкръжаващата плазма за секунди се нагрява до десетки милиони градуси. Тези явления - 

слънчевите избухвания, често се съпровождат с коронални изхвърляния на плазма. 

Слънчеви обсерватории – спътници, сред които и SOHO, следят развитието на активните 

явления на Слънцето. Регистрират и короналните дупки (райони, където магнитните 

силови линии са отворени), от които изтича високоскоростен слънчев вятър. Цикличното 

изменение на броя слънчеви петна като факт е открито от Хенрих Швабе - немски 

любител на астрономията. Впоследствие Рудолф Волф – швейцарски астроном, на базата 

на събрани от него данни за направени дотогава наблюдения, установява 11-годишен 

период на изменение на броя слънчеви петна. 11-годишните цикли очертават вековни 

цикли с продължителност между 75 и 90 години. Палеоклиматичните изследвания 

доказват съществуването на цикли и с по-голяма продължителност – 2200 - 2400 г. 

Данните от палеоклиматичните изследвания дават основание да се твърди, че климатът на 

Земята силно се влияе от слънчевата активност – свръхвековните минимуми съвпадат с 

големите застудявания на Земята, а максимумите на слънчевата активност съвпадат с 

периодите на затопляне на планетата. Това може да служи като убедително доказателство 

                                         
1 Топлийски, Д. Изменя ли се климатът на Земята. София, 1986,  с. 86. 
2 Пак там, с. 86. 
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за настъпилия „малък климатичен минимум” и „малък климатичен максимум” през 

Средновековието.  Информация за петнообразувателната активност на Слънцето в по-

ранни времена, още преди телескопичните наблюдения, може да се получи само на базата 

на косвени данни. Такива могат да бъдат: съобщенията в летописите за брой наблюдавани 

полярни сияния; данни по съдържанието на С
14

 в годишните пръстени на дърветата; данни 

по съдържанието на други космогенни изотопи в ледниците. В историческите летописи се 

съобщава и за наблюдавани ярки полярни сияния и комети. С цел направата на хороскопи 

астролозите в миналото също внимателно следели за такива явления
3
. Според много 

изследователи слънчевата активност има влияние и върху валежите. В годините с 

максимална слънчева активност падат повече валежи в екваториалните, умерените и 

приполярните райони, докато в земите между 20 и 40˚ северна и южна ширина валежите 

са под нормата. Въз основа на исторически данни може да се твърди в този случай, че по 

време на влажните и горещи епохи населението на планетата е нараствало, а по време на 

периодите на захлаждане населението е намалявало вследствие на недохранване поради 

слабата реколта и проявата на различни болести като чумните пандемии през 

Средновековието, унищожили част от населението на Европа и в частност на Балканския 

полуостров. Все пак причина за разпространението на различни болести трябва да се 

търсят в условията на живот и хигиенните навици на населението, които при по-ниско 

ниво стимулират болестите, а при по-високо ниво и по-висок стандарт на живот игнорират 

проявлението им. Друга причина за разпространението на болестите може да се търси и на 

основата  на масовата психоза от страха, че тази болест може да се предаде и на нас. През 

Средновековието и медицината не е била толкова добре развита, както в нашето съвремие, 

и със сигурност е срещала трудности при овладяването на пандемиите и лекуването на 

много болести. Поддържането на високото ниво на медицината и нейното развитие ще 

бъде гарант за бъдещето на човечеството да се предпази от проявлението на много 

болести или от такива на минали епохи.  

Първата група хипотези за влиянието на астрономическите фактори върху климата 

на Земята, по-конкретно на Слънцето,  могат да се вземат по-сериозно под внимание, 

защото при липсата на достатъчно количество светлина и топлина животът на планетата 

не може да бъде  възможен. Друг е въпросът, че различни учени защитават определена 

                                         
3 http://sun-climate.atspace.com/vruzki.html 
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хипотеза или създават своя, за да разрешат въпроса за климатичните промени през цялото 

геоложко и историческо развитие на Земята. Но, за да се добие ясна представа за климата, 

са необходими много по-големи периоди от време като няколко столетия или хилядолетия 

и милиони години. Затова е много по-лесно да се възстанови климатът през плейстоцена, 

отколкото през Средновековието. Как може да се реставрира климатът? До момента са 

положени усилия в няколко насоки за реставрацията на климата. Тук трябва да се търси 

връзка с физиката. Под внимание се вземат т.нар. изотопи. Те са основен инструмент. 

Началото на точните измервания на температурата датира от 1856 г. Климатичните 

условия дотогава са определяни, като са ползвани по-малко достоверните исторически 

записи. Косвени данни за климата обаче са “кодирани” в редица природни архиви. За 

разчитането им се ползват изотопите. Те дават възможност да се определят параметрите, 

свързани с климата в миналото – температура на приземния атмосферен слой, 

относителната влажност на атмосферния въздух и количеството валежи и др. Самото 

образуване на изотопите става в далечния Космос, където протичат процеси, съпроводени 

с отделяне на частици с много голяма енергия и скорост, близка до светлинната - протони, 

електрони, ядра на тежки елементи. Тези частици се наричат космически лъчи, а 

източниците – ядра на галактики неутронни звезди, избухващи нови и свръхнови и др. 

Космическите лъчи проникват и в нашата планетна система, навлизат в атмосферата на 

Земята. При висока слънчева активност слънчевият вятър “издухва” надалече 

космическите лъчи и в земната атмосфера попада по-слаб поток. При ниска слънчева 

активност - обратно, в земната атмосфера попада мощен поток космически лъчи. Най-

силно космическите лъчи се поглъщат на височина между 30 и 50 км. Там взаимодействат 

с атомите на атмосферните газове (азот, кислород, водород, въглерод) и дават началото на 

нови, относително неустойчиви радиоактивни атоми-изотопи. Изотопите са 

разновидности на съответните химически елементи - имат същите химически свойства, но 

се различават от тях по маса. Наричат се космогенни радиоизотопи, тъй като се образуват 

от космическа радиация. Скоростта на тяхното формиране зависи от нивото на слънчевата 

активност. Изотопите имат съответните периоди на полуразпад. Това означава, че ако се 

изолира определено количество от един изотоп в затворен съд, то след определено време 

от него в съда ще е останало половината от веществото. Времето, за което количеството на 

изотопа намалява наполовина се нарича период на полуразпад. За радиовъглерода C този 
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период е 5500 години, за В - 1 млн. години. Радиоизотопите попадат на повърхността на 

Земята, включват се в тъканите на растенията и на животните, в различни скални 

образувания и минерали. Там радиоизотопът се “консервира” и повече не участва в 

никакви обменни процеси. Променя се само неговото количество под влияние на 

собственото му радиоактивно разпадане. Това дава възможност на изследователите, 

изучавайки съдържанието на определен изотоп в природните архиви, да направят оценка 

на температурата на въздуха, валежите, нивото на слънчевата активност и нейното 

изменение. Под внимание се вземат пръстените на дърветата. При повечето дървета се 

появява по един пръстен годишно, който има бърз растеж през пролетта и лятото и бавен 

през есента и зимата. По-топлите години формират по-широки пръстени. Данните за 

ширината, плътността на дървесината, съдържанието на изотопите на водорода и 

кислорода могат да се използват за оценка на температурата. Климатът може да бъде 

реставриран и въз основа на коралите. Върху  скелета на някои видове корали в процеса 

на нарастването им се образуват годишни пръстени от калциев карбонат – минерал, 

извлечен от морската вода. Следващ метод за реставрация е с помощта на скелета на 

бозайниците. Преди повече от 25 години италианският професор Антонио Лонжинели 

предлага свой метод за реконструкция на климата: изучаване изотопния състав на 

кислорода в изкопаемите кости на бозайниците. Главното предположение, на което е 

основан методът, е, че изотопният състав на кислорода в органите и тъканите се определя 

най-вече от състава на поеманата от тях вода. След това са правени и изотопни 

изследвания на въглерода в костите на древни животни. Утаечните вещества в океаните, 

моретата и езерата също могат да подпомогнат процеса на реставрация на климата. Това 

се осъществява по следния начин:  утаечни стълбове, получени при сондиране дъното на 

водните басейни, съдържат фосили със следи от животни и растения, както и химикали. 

Тези находки помагат да се опишат климатичните условия от миналото. Особено полезни 

са добре запазените зърна от прашец на растения. От анализа му може да се разбере какви 

видове са растели в дадената местност и по този начин да се възстановят климатическите 

условия по време на растежа. Образци от стълбове лед: общопризнато е, че най-

впечатляващите открития в последните години в областта на палеоклиматологията са 

направени при изследване на ледникови щитове, както и вертикални стълбове лед от 

централните райони на Гренландия и Антарктида. Там ледената повърхност практически 
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никога не се топи, което означава, че информацията за температурата на приземния слой 

на атмосфера се запазва с векове. Пресоването на леда в дълбочина не изменя началния 

изотопен състав, което позволява точна реставрация на климата
4
. 

 Реставрацията на климата въз основа на изотопите е много по-убедителен 

начин, отколкото въз основа на слънчевата активност. Поставен така, проблемът дава 

разрешение на загадките от историческото минало и по-ясно, отколкото опитите за 

възстановяване чрез хипотези. Тъй като стана въпрос за две групи хипотези, ще се 

представят и тези от втората група хипотези, които не биха били от значителна полза за 

възстановяването на климата през геоложките и историческите епохи.  

Втората група хипотези – геолого-географските. През ХХ в. голяма известност 

добива хипотезата на немския геофизик Вегенер, която обяснява климатичните изменения 

с движението на континентите. Това предположение той обяснява с хипотезата за 

преместване на земната ос и полюсите. Тези промени водят до значителни изменения в 

географската ширина на отделни географски пунктове през различните геоложки етапи, а 

това води до промяна в получаваната слънчева радиация. Теорията на Вегенер намира 

подкрепа в теорията за тектонските плочи от 60-те години на ХХ в. Прецизните 

измервания показват, че съвременното предвижване на континентите е от порядъка на 

няколко сантиметра годишно, но в глобален мащаб и интервали от време с 

продължителност стотици милиони години придвижването получава внушителни 

размери. Ако се приеме, че придвижването на един континент е с 1 см годишно, то за 100 

млн. години това придвижване ще е 1000 км. Така че след 100 млн. години днешните 

континенти ще се намират в различни географски ширини и това ще промени климатя им. 

Например е изчислено, че  континентът Африка се придвижва всяка година към Европа с 

1 см  и след 150 млн. години двата континента ще се слеят на мястото на днешното 

Средиземно море, където ще се издигнат планини с височина до 10 000 метра. Тези 

процеси ще променят коренно днешната природна среда и нейните компонени. Така че 

преди 20 млн. години климатът е бил различен от днешния. Но в нашето съвремие това 

движение на тектонските плочи не оказва чувствително изменение на климата
5
.   

Вулканизмът в най-голяма степен е причина за формиране на земната атмосфера и 

                                         
4 http://sun-climate.atspace.com/restavraciq.html 
5 Топлийски, Д., Цит. съч., с. 97. 
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хидросфера, образувани в следствие дегазацията на лавата изхвърлена от земните недра. 

Предполага се, че за цялата история на Земята вулканизмът е доставил 2,8-4,6.10
7
  

трилиона тона вулканични продукти, които съответстват на масата на земната кора с 

дебелина 33 км.
6
. В този обем от вулканични вещества са се съдържали газове, които 50 

пъти са надминавали масата на съвременната атмосфера и около 2 пъти масата на 

Световния океан. При вулканичната дейност се отделят водни пари, серен двуокис 

сероводород, хлороводород, въглероден диоксид и др., които оказват влияние върху 

климата
7
.  Вулканските изригвания влияят и върху слънчевата радиация. Климатичният 

ефект от наличието на аерозоли в атмосферата се състои, от една страна, в поглъщане на 

слънчевата радиация, при което се нагрява въздухът във високите слоеве, а от друга, 

намалява количеството слънчева енергия, която достига до земната повърхност
8
. По-скоро 

вулканските изригвания имат локално въздействие и не може да се каже, че имат влияние 

върху климата през хилядолетията и нямат сериозно и пряко въздействие върху 

климатичната картина на планетата. Що се отнася до Средните векове, и в частност 

периода ІV-ХІ век, не са  регистрирани вулкански изригвания. Втората група хипотези 

няма значение  за историческото развитие на Балканите през посочения период. 

В своята монография „Обща климатология” Бистра Векилска се спира на трета 

група хипотези, които имат отношение за изменението на климата – физични. Те 

обясняват измененията на климата с изменение в състава на земната атмосфера
9
. 

Същността на тези хипотези е, че  свързват топлите периоди в развитието на Земята с 

увеличеното съдържание на въглеродния диоксид в атмосферата, а студените периоди – с 

намаляване на съдържанието му. Голям недостатък на тези хипотези е невъзможността да 

обяснят заледяванията и междуледниковите епохи в доиндустриалното развитие на 

обществото. 

Според проучванията на една група учени (Mann and Jones (2003), Bradley and 

Hughes (1998, 1999), през Средновековието не е имало топъл период, защото 

температурите са изключително стабилни чак до началото на ХХ в. Този извод е спорен, 

защото възстановяването на температурата, което те са направили, се отнася към средата 

                                         
6 Пак там, с. 98 
7 Пак там, с. 99. 
8 Пак там. 
9 Векилска, Б. Обща климатология. София, 2004, с. 354. 



 

 46 

на периода от 1902 - 1980. Получените резултати могат да бъдат противоречиви, но 

безспорно е това, че възходът на човешката цивилизация се е осъществил през периода на 

т.нар. „малък климатичен оптимум”, през който са регистрирани множество 

неблагоприятни климатични явления и природни бедствия, които са предизвикали криза 

сред населението, свързана с неговото изхранване. Най-вероятно температурните 

аномалии са били незначителни, но не може да се изключи съществуването на „малък 

климатичен оптимум”. 

Преди да се разгледат посочените периоди на „малкия ледников период” и „малкия 

климатичен оптимум” и процесите, осъществили се през тези векове, ще се направи 

кратък преглед на предходните периоди, през които също има сведения за климатични 

оптимуми и минимуми. Това се прави с цел съпоставка със ситуацията след Христа и 

катоопит да се докаже цикличността на процесите и явленията, свързани с климата, или да 

се опровергаят в по-голяма или по-малка степен. 

Съществуват многобройни доказателства за изменчивостта на климата в 

историческия период – от ІІІ – ІV хилядолетие пр. Хр. до периода с инструментални 

метеорологични наблюдения. Въпреки голямото предимство по отношение на качеството 

и количеството на косвените климатични индикатори в сравнение с епохата на 

плейстоцена или по-далечните геоложки етапи, изходните материали имат няколко 

основни недостатъка. В книгата си „Изменя ли се климатът на Земята” Д. Топлийски се 

спира на  тези недостатъци. На първо място ученият посочва ограничения пространствен 

обхват, т.е. данните се отнасят главно за Европа, част от Северна Америка, Северна 

Африка, Предна Азия, Япония, Корея и Китай. На второ място с голямо значение се 

поставят историческите извори, тъй като чрез тях придобиваме някаква картина за 

прединструменталните епохи. На трето място се поставят многобройните трудности пред 

климатичната интерпретация на разнородните, често пъти несъпоставими, данни от най-

различно естество. Може да се твърди, че възникването и развитието на древните 

цивилизации е вървяло ръка за ръка с благоприятстващите ги природни условия и на 

първо място с климатичните. По този начин благоприятните климатични условия са 
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спомогнали за възникването на първите огнища на цивилизацията, дали са тласък в 

развитието на производителните сили и са били гаранция за възходящото движение
10

.  

Топлийски много добре обяснява глобалното проявление на климата. Според него, 

когато разглеждаме климата и неговото действие,  вниманието  трябва да бъде насочено 

към това, че регионалните особености в изменението на климата са типична черта във 

флуктуацията на глобалния климат. Това е причината да се вземе под вничание това, че 

когато се говори за затопляне или захлаждане, за излишък или дефицит на валежите, по-

скоро това е някаква усреднена пространствена картина за известен интервал от време. От 

друга страна се наблюдава и следното – ако в едни региони има затопляне или 

увеличаване на валежите,  в други региони може да се наблюдава захлаждане или 

засушаване
11

. 

Интересна е гледната точка на английския климатолог Хюбърт Хорас Ламб (1913 - 

1997) в неговата монография „Climate, History and the Modern World”
12

. Ламб е един от 

първите климатолози, предположил, че климатът може да се промени в резултат от 

човешката дейност. Той е първият, който разработва ранните теории за средновековния 

топъл период и малък ледников период. Ламб описва, че повечето поколения на 

човечеството в различните части на света са считали климата за нещо променящо се, 

колебаещо се, през някои епохи носещо благоприятни условия на живот, а през други - 

бедствия от глад, наводнения, суши, болести и неблагоприятни климатични явления
13

.  

Ламб посочва, че климатът се е променял, като са се редували ледникови и топли епохи, 

което трябва да се разглежда като част от нормалния климат, макар че тези промени са в 

състояние да разрушат многократно икономиката
14

. Често промените в климата водят до 

изменения на пейзажите, диапазона на растителния и животинския свят. Климатът трябва 

да бъде разглеждан и като катализатор или ускорител на промените сред дадени общества 

и цивилизации.  Въз основата на проучвания било установено, че нивото на Каспийско 

море след ІV в. сл. Хр.било спаднало. Има също така сведения за промяна в нивото на 

реки и езера и изоставени селища в Централна Азия, а също така и сведения за суша, 

                                         
10 Топлийски, Д. Цит.съч., с. 45. 
11 Пак там, с. 46. 
12 Lamb, H. H. Climate, History and the Modern World. London and New York, 1995. Second Edition. 
13 Пак там, с. 1. 
14 Пак там, с. 2. 



 

 48 

която била в състояние да спре движението през Великия път на коприната
15

. Ламб се 

позовава на книгата на Елсуърт Хънтингтън „Пулсът на Азия”, в която са приведени 

сведения за голямо засушаване през ІV в., което предизвикало миграции на варварски 

племена и неуседнали народи (наричани номади) от Централна Азия на запад, в Европа, 

където в крайна сметка подкопали Римската империя
16

. Всяка значителна промяна в 

природните условия, като например засушаванията, предизвиква усилено движение на 

номадите, в което вземат участие десетки и стотици хиляди хора. Вероятно това била 

причината и за раздвижването на хуните от Азия към Северното Черноморие. Хуните 

били съюз от племена от тюркски и монголски произход, които в своя завоевателен 

устрем повличали всичко по пътя си. Появявайки се в Европа, те поставили началото на 

едно огромно по своите размери движение, което коренно променило политическата карта 

на Стария континент. Към началото на V в., те се установили в областта Панония и 

образували свой племенен съюз, който се разпаднал през 453 г. Те предизвикали 

раздвижване и сред германските племена и навсякъде сеели смърт и разруха. 

Периодите на затопляне и застудяване дават възможност да се проследият ефектите 

от човешката дейност от Средновековието до наши дни и да се оцени как ускореното 

развитие на цивилизацията  засяга баланса на екосистемите на Земята. Тези климатични 

цикли допринасят  за по-доброто разбиране на връзките и отношението между природната 

среда и историята на човешките общества. Пряка връзка с това има  започналото през ІV 

в. Велико преселение на народите, което продължило докъм началото на VІІІ в., когато 

започнал „малкият климатичен оптимум”. В историческото развитие на човечеството 

природните катаклизми са с голямо влияние. Те са резултат от измененията на климата, 

които водят до изчезване на запасите от прясна вода, разрушаване на екосистеми и 

намаляване на биологичното разнообразие, намаляване на обработваемата земя и горските 

масиви, увеличаване на пустините и топене на  ледниците. Глобалната промяна в климата 

има влияние и върху човешкото здраве. Несъмнено всички тези промени в околната среда 

ще доведат до тежки икомномически и социални последици. Прогнозите на учените за 

следващите 100 години са увеличаване на температурата с 1, 5 – 3, 5 
0 

 и повишаване на 

морското ниво с 15 до 95 см.  

                                         
15 Пак там, с. 144. 
16 Пак там, с. 145. 
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Изучаването на природните катаклизми през различните исторически периоди е 

необходимо, за да можем да потърсим разрешение на проблема за глобалното затопляне 

през ХХІ в.  От състоянието на климата зависи щедростта на природата, респ. оцеляването 

на човечеството, което трябва да се осъществи при относително равновесие на природните 

компоненти. Този извод се подкрепя от основните фактори (климат, храна, почва и общ 

вид на природата), които английския историк Хенри Бакъл (1821-1862) посочва в своята 

монография „История на цивилизацията в Англия”
17

. 

По време на редуването на малки оптимуми и минимуми са се  проявявали чумните 

пандемии. Тяхното действие е резултат от сложното преплитане на биологични, 

климатични и човешки фактори. В началото на Средните векове постоянни огнища на 

чумата се считат Централна Азия, Сибир, някои области в Китай, части от днешния Иран 

и Либия, Арабския полуостров и Източна Азия.
18

 Причината за разпространяването на 

чумните епидемии е свързана с чумни паразити, които виреят при ниски температури (15 - 

20°) и наличие на висока влажност (над 70%). Високите температури и ниската влажност 

убиват паразитиращите бълхи. Първата за средновековието чумна пандемия 

„Юстинианова чума” избухнала по време на управлението на император Юстиниан І (527 

- 565). Чумата започнала през 541 г. Според сведенията тя тръгнала от Египет и се 

разпространила в цялото Средиземноморие. Установявайки се на европейска територия, 

чумните бактерии създали трайно огнище и поради честото проявление на чумни вълни, 

чумата прераснала в пандемия. Тази пандемия предизвикала висока смъртност сред 

европейското население. Според изчисленията на един от най-видните европейски 

специалисти по историческа демография Дж. Ръсел между 541 и 700 г. Европа изгубила 50 

- 60 % от своето население. Балканският полуостров също попаднал под влиянието на 

опустошителната „Юстинианова чума”. По-слабо засегнати били онези части на 

Балканите, където население имало за убежище слабодостъпни планински масиви или по 

островите.
19

 Обезлюдяването на значителни територии от европейския континент, 

резултат от  първата за Средновековието чумна пандемия, създало обстановка на 

                                         
17 Николов, Й. История на средновековния свят. Т. 1. София, 1994, с. 39.  
18 Матанов, Хр. Чумни пандемии и история. Юстинианова чума и Черна смърт – два повратни момента в 

историята на Средновековните Балкани. - В: Civitas humana in honorem annorum LX George Bakalov. София, 

2004, с. 340. 
19 Пак там, с. 342. 
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„демографска стагнация” и дало възможност за настаняване на нови племена на 

континента, което изменило етническия облик на европейските земи.  „Юстиниановата 

чума” отшумяла с настъпването на „малкия климатичен оптимум”. Той обхваща времето 

от VІІІ до средата на ХІV в. Тогава температурите в умерените географски ширини се 

покачили с около 1,5°, което довело до нарастване на пътуванията по море, увеличаване 

на търговията и урбанизацията. Затоплянето се оказало благоприятно и за нарастване броя 

на населението на Европа, което до началото на ХІV в. достигнало 75 млн. души
20

. 

„Малкия климатичен оптимум” донесъл благоприятно време за северните части на Европа 

и бил предпоставка за колонизацията от  викингите. Основните сведения за далечните 

плавания на викингите са дадени от древноскандинавски приказки или саги, които били 

предавани от уста на уста и били записани от ирландски монаси. Много от сведенията са 

потвърдени от археологически разкопки и други данни.  За изследване на викингското 

минало безспорен принос имат двете съчинения на Снори Стурлусон (1179 - 1241) „Еда” и 

„Хеймскрингла” - дълъг цикъл от легенди
21

.  Тези митове и легенди са извор, в който са 

отразени мирогледа на викингите и техните пътешествия много и надалеч. Те дават 

сведения за странствания из снегове и ледове, а накрая за дърводобив и развитие на 

животновъдството. За масовото придвижване на народите в Скандинавия значение имат 

двата основни маршрута - първият е от Азия през Финландия и към най-северните части 

на Балтийско море, а вторият - от Европа и продължава на север през Германия и 

островите, които свързват Дания с Южна Швеция
22

. Около 700 г. ирландски монаси 

открили Ферьорските острови и се заселили там. От сведенията на Дикуил поместени в 

книгата му „За размерите на земното кълбо” се съобщава за плавания през зимата, които 

са осъществими за тези географски ширини само при по-благоприятен климат. Към края 

на ІХ в. корабоплаването станало възможно в близост  до Гренландия. В книгата на 

Макивди и Джоунс „Atlas of World Population” са посочени сведения, че в периода VІІІ – 

ІХ в. около 200 000 души напускат Скандинавия и се заселват на други места
23

.  Тези  

земи са именно Исландия и Ферьорските острови, където скандинавците установяват своя 

                                         
20 Пак там, с. 343. 
21 Клемънтс, Дж. Кратка история на викингите. Последните езичници или първите съвременни европейци? 

София., 2009, с. 28. 
22 Пак там, с. 36. 
23 Пак там, с. 23. 
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основен поминък земеделието
24

. Всеизвестно е, че за развитието на земеделието са 

необходими благоприятни климатични условия.  Заселването на викингите на тези 

северни земи и развитието на техния основен поминък може да се използва като още едно 

доказателство за съществуването на „малък климатичен оптимум” през Средновековието.   

Тези сведения могат да послужат за като доказателства за затоплянето на климата и 

съществуващия „малък климатичен оптимум”, в резултат на който се увеличила 

числеността на населението на континента Европа. Например населението на Апенинския 

полуостров от VІІ до ХІ в. се увеличило от 5 на 7 млн. души. На другите два 

южноевропейски полуострова числеността на населението също нараснала - на 

Пиренейския полуостров от 4 на 9 млн. души, на Балканския полуостров от 2 на 4 млн. 

души. В Германия, Австрия и Швейцария населението се увеличило от 3 на 4 милиона, а 

на Скандинавския полуостров се запазило около 1 млн. души.
25

 По време на „малкия 

климатичен оптимум” са регистрирани и неблагоприятни климатични явления, значителна 

част, от които са поместени в руските летописи
26

. Те са изследвани Е. П. Борисенков и 

В.М. Пасецкий и поместени в техните две монографии: „Экстремалъные природные 

явления в русских летописях ХІ - ХVІІв.” и „Тысячелетняя летопись необичайных 

явлений природы”. От тях се научава основно за това, колко е била студена зимата и колко 

е било горещо лятото, а също и за екстремални климатични явления като суши, 

наводнения, земетресения, но липсват конкретни данни на измервания на температурата, 

което е разбираемо от гледна точка на това, че първите метеорологични измервания на 

температурата са извършени след изобретяването на термометъра през ХVІІІ в. (1714 г. от 

Д. Фаренхайт). В руските летописи са поместени сведения за България, Византия и 

Причерноморието, от които се разбира, че през 855 г. зимата била необичайно тежка, 

студена и ледът бил сковал земята за 120 дни. През 70-те години на ІХ в. летописите 

съобщават за още две събития, свързани с историята на Балканския полуостров. Първото 

събитие е за руски кораби, които се отправили към Константинопол през 874 г., но били 

застигнати от жестока буря. Наред с това се изтъква, че същата година е била „гладна” 

година, а самият глад  е сравнен с „велик”.  Сведения за необичайни климатични явления 

                                         
24 Пак там. 
25 Николов, Й. История на средновековния свят. Т. 1, с. 15. 
26 Борисенков, П. Е., Пасецкий В. М., Экстремальные природные явления в русских летописях ХІ – ХVІІ в. 

Ленинград, 1983. 



 

 52 

на територията на  Русия са отбелязани през 979, 991, 994 и 1000 г., свързани с 

наводнения, суши и силни ветрове. Според летописите в периода 1000 - 1006 г. по света  

върлували епидемии и глад. През същия период в Западна Европа са регистрирани години 

със суши. Редуването на изключително горещи лета и студени зими се наблюдава през 

целия ХІ в. Интерес предизвикват сведенията за зимата на 1011 г., според които замръзнал 

Босфорът и се появил лед по р. Нил.  Поместени са данни за големи наводнения  по реките 

Дунав, Рейн (1012) и  Днепър (1016). През 1020 г. в Западна Европа зимата била дълга и 

изключително студена. За същата година летописите съобщават, че хората замръзвали по 

улиците. Въпреки че за този период липсват температурни измервания, съществуващото 

замръзване е доказателство за изключително ниски стойности на температурите. В 

руските летописи са дадени много сведения за самата руска земя, която, наред със 

засушаванията и студовете, през цялото Средновековие била и жертва на земетресения и 

епидемии. Земетресения са регистрирани през 1088, 1109, 1122, 1124, 1126, 1170 г. и т.н., а 

епидемии през 1083, 1212 (Естония и Латвия са покосени от епидемия и глад), 1286, 1299, 

1321 г., което се дължи на рязката промяна в температурата и количеството на валежите. 

Годините от 1025 до 1028  в Западна Евпопа са отчетени като изключително сушави. През 

1030 г. във Византия  имало необичайни горещини. От сведенията се установява, че през 

целия ХІ в. в Западна Европа зимите били изключително студени и продължителни, 

снегът падал рано и се задържал чак до март, а повечето лета били прохладни и дъждовни.  

Горещи лета са отчетени през 1066 г. в Чехия; 1070 г. в Русия; 1083  и 1090 г.  в Германия; 

1097 г. в цяла Западна Европа. Необичайно явление е регистрирано през 1100 г. - в Сирия 

паднал сняг. Гладните години през ХІІ в. все повече зачестяват. През 1121 и 1122 г. в 

Западна Европа зимите били меки. В руските летописи през 30-те години на ХІІ в. в 

Западна Европа са регистрирани хладни зими, а не сурови, наред с тях летата били 

изключително горещи. През 40-те години на ХІІ в. през летните и есенните месеци се 

повишило количеството на валежите. От 50-те години до края на ХІІ в. постоянно се 

редуват меки зими с дъждовни лета,  студени зими с горещи лета, хладни зими с хладни 

лета. През ХІІІ в. започват да зачестяват изключително студените зими, дъждовните лета и 

да се говори отново за „велик глад”. През 1233 г. във връзка с суровата зима в Южна 

Европа се изтъква, че замръзнал Босфорът. Според летописите през 1253 г. замръзнало 

Балтийско море между Швеция и Естония. През 70-те години на ХІІІ в. са регистрирани и 
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множество наводнения в Западна Европа, особено в Германия. С настъпването на ХІV в. 

рязко се влошили климатичните условия, което довело до нови природни катаклизми. 

Борисенков и Пасецкий в монографията „Экстремалъные природные явления в русских 

летописях ХІ - ХVІІ в”., въз основа на изворите от руските летописи, обобщават 

основните черти на климата през последното хилядолетие. Според техните сведения 

климатът за посочения интервал от време е бил съпътстван от няколко периода, в които 

климатичните условия са се различавали значително. През VІІІ – ХІІІ в. климатът е 

сравнително топъл. В резултат на настъпилото затопляне започнали да се топят 

ледниците, което направило възможно корабоплаването до остров Гренландия и 

заселването на викингите там. През ХІІІ в. климатичните условия се влошили и „малкият 

климатичен оптимум” отстъпил място на „малкия климатичен минимум”, който с 

известни колебания продължил до средата на ХІХ в.”
27

 

С настъпването на „малкия климатичен минимум” избухнала и втората  чумна 

пандемия за Средновековието, наречена „Черна смърт”. Смъртоносната чума била 

пренесена през 1347 г. от генуезки кораби в италианското пристанище Месина. „Малкият 

климатичен минимум” нанесъл сериозни щети на икономическото развитие на 

европейските народи, като особено силно било засегнато земеделието. Средните 

температури се понижили с около 1,3 - 1,4˚С.  Застудяването било причина да изчезнат 

поселенията на викингите в Гренландия. Неблагоприятните климатични явления, 

„малките ледникови епохи” и проявите на чумните пандемии отнели живота на 

значителна част от населението на средновековния свят. Фернан Бродел в своето 

двутомнно произведение "Средиземно море и средиземноморският свят по времето на 

Филип II"  е отделил една глава за „Физическото единство – климата и историята”. Макар 

че написаното не засяга пряко Средновековието и редуването на малки оптимуми и 

минимуми, може да се използва за доказателство за взаимовръзките между отделните 

елементи на климатичната система и комплексното им въздействие върху  развитието на 

човечеството, а то от своя страна има известно влияние върху климатичните елементи, 

особено след първата Индустриална революция (1750) до наши дни. Активното 

изчерпване на природните ресурси, нарушаването на естествените ландшафти и бързото 

                                         
27 Борисенков, П.Е., Пасецкий, В. М., „Экстремалъные природные явления в русских летописях ХІ - ХVІІ в”, 

с. 23. 
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увеличаване на населението на нашата планета след средата на ХХ в. водят до сериозен 

проблем – глобалното затопляне и екологичната катастрофа, пред която е изправено 

човечеството.  
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Аскетизъм, нравственост и аскетично обаяние в средновековна България 

(във връзка с разпространението на ереси) 

 

Георги Канев 

 

Църковната история в средновековна България е проблем, който е широко проучван 

в редица публикации, които обхващат по-тесен или по-разширен кръг от проблеми. 

Българската хуманитаристика е разглеждала различни въпроси. По-конкретно питанията 

по духовността се илюстрират предимно във връзка с българското монашество, ереси и 

като фон, на който през определени епохи се развиват значими събития. По правило в тази 

област преобладават изследванията на богослови, литературоведи и историци. Настоящото 

изложение не претендира да представи нещо ново, но по-скоро обръща внимание на един 

донякъде подминаван акцент в средновековната действителност на българите – ролята на 

аскетическото обаяние. Негов първоначален носител сред населението след приемане на 

Христовата вяра е православното монашество. 

Основополагащият стремеж на източноправославните монаси се изразява в опит, 

според силите си, да се превърнат в съвършени християни
1
. Като такива те изтръгват из 

корен собствените си страсти и ги заменят с противоположните им добродетели
2
. Като 

съвършен в Христовата религия, монахът най-пълно взема отношение към Божия 

промисъл за спасение на човечеството. Страданията и доброволните му лишения служат 

както за собствено очистване, така и като съучастие в Божията спасителна жертва за 

                                         
1 Срв. Поснов, М. Монашеството през IV – XI векове (общ очерк).  //  ГСУ Богосл. Фак., VI, 1926 – 1927, с. 67 

– 72 и Козирев, Ф. Н. Напътствие към воина – християнин. За воинската служба и непротивене на злото.  

Духовна култура, 2005, № 3, с. 6 – 8;  Стаматова, К. Въведение в православното догматическо богословие. 

София, 2007, с. 346 – 347. Срв. думите на Иисус от разговора Му с богатия млад мъж:  „Ако искаш да бъдеш 

съвършен, иди, продай имота си, и раздай на сиромаси; и ще имаш съкровище на небето; па дойди и върви 

след Мене” (Мат. 19:21). Книги на Св. Писание на Вехтия и Новия Завет, изд. На Св. Синод на БПЦ, С., 1992. 

Съвършенството като богоугодно, достояние и цел на християните се споменава на още редица места в Св. 

Писание – вж. Библейски показалец. Пловдив, 1911, с. 198 – 199. 
2 Мандзаридис, Г. Православен духовен живот. София., 2011, с. 50 – 61. Изключителен наръчник в това 

отношение е прочутата и настолна за поколения монаси книга Лествица – за нея вж. „Лествица” В: 

Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. Съст. Д. Петканова. София, 2003, с. 277 – 278 (авт. Г. 

Петков); Тутеков, Св. Източници и влияния в Лествицата на преподобни Йоан Лествичник. В: 

Българистични проучвания, VIII. В. Търново, 2002, с. 1 – 14. За кратък анализ на стъпалата от Лествица вж. 

Стойнев, А. Св. Иван Рилски, официалното християнство и богомилството. София, 1991, с. 36 – 61 и 

Преподобни Йоан, игумен на Синайската планина, Лествица на божественото изкачване. София, 1996 

(превод от новогр. Атанасий Критски). 
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цялото човечество
3
. Изражение на високия монашески идеал намираме в християнската 

литература и особено в патеричните разкази, житията, нравоучителните поучения, 

манастирските правила и др
4
. Тази книжнина, наред с православното изобразително 

изкуство и духовното съдържание на православното богослужение е сред сферите, където 

най-пълно се очертава съдържанието на монашеската култура
5
. В тези три акцента е 

налице словесно очертаване, изобразяване и изживяване на идеалът, който е сърцевина на 

съвършения християнин и респективно на монашеското битие – светостта
6
. Водени от своя 

                                         
3 Такъв призив се отравя към всички християни (II Кор. 8:1-15). След обновлението на човека, което Бог 

дарува на хората, страданията на плътта не са вече единствено следствие от заразената със смъртта човешка 

природа, но носят характер на изкупление от грехове. – вж. Епифаниевич, С. Л. Преподобният Максим 

Изповедник и византийското богословие. София, 2008 г., с. 91 – 92. Св. Амфилохий Иконийски († ок. 395 г.) 

подчертава голямата роля на човечността на И. Христос – Господ страда като човек и именно така, понеже 

човек страда за човека, се спасява човечеството – чрез страдание като състрадание. Не власт и сила, а това 

съ-страдание на Богочовека освобождава човек от смъртта – Флоровски, Г. Източните отци от IV в. С. 2000, 

с. 301. Още през I в. Църквата разглежда Евхаристията като проява на благодатта на Св. Дух, чрез която сама 

се включва в жертвата на Господа – новозаветно жертвоприношение, в което редом с Бога, Църквата 

съучаства като пренася себе си – вж. Уайбру, Х. Православната литургия. Силистра, 2002, с. 28 – 30. 

Подобен дух на съ-страдаване по Божий пример се чувства в разсъжденията за мъченичеството от 

раннохристиянската епоха – срв. Посланията на св. Игнатий Богоносец до Ефесяни, Магнезийци, 

Филаделфийци, Послание на св. Поликарп Смирненски до Филипяни и Мъченичеството му – В 

Светоотеческо наследство. Изборник. София., 2001 (превод на текстовете и бел. към тях: С. Риболов, С. 

Терзийски, А. Кашъмов), с. 14, 24, 40 64, 78 и Тенекеджиев, Л. Богословската мисъл през първите три века, 

Т. 1. Утвърждаване на апостолското предание през II в. София, 2008, с. 63 – 64. Състрадание и лекуване на 

чуждата скръб чрез своята собствена особено изисква пътят на съвършения християнин. В монашеския 

мироглед любовта винаги заема изключително място, защото любовта към ближния е изпитание на любовта 

към Бога – така устремените към святост в най-голяма мяра участват по свой избор и чрез благодат в 

себеотрицателната жертвена Божия любов - срв. Флоровски, Г. Възкресението на живота. София, 2000, с. 273 

– 296; Източните отци от V – VIII в., с. 218 – 219, 240 – 242, 259, 265 – 269. Майендорф, Й. Византийско 

богословие, с. 95 -96; Тутеков, Св. Добродетелта заради Истината. В. Търново, 2009, с. 396 и Стойнев, А. Св. 

Иван Рилски..., с. 29 – 32. 
4 Вж. История на българската средновековна литература. София, 2009, с. 203 – 212 (авт. А. Милтенова) и 

Риболов, Св. Богословски основи и жанрови особености на аскетическата книжнина. // Духовна култура, № 

6, 2003, с. 17 – 22 и Петров, П. Бележки за тълкуване на агиографската литература.  // Духовна култура, 2005 

г., № 4, с. 1 – 8 и № 5, с. 7 – 19. 
5 Срв. Тафт, Р. Теология на Литургията, В: Тафт Р. и  Фаруджа, Е. Теология на Литургията и Теология на 

символа, София, 1992, с. 15 сл.; Митрополит Авксентий. Литургика. Пловдив, 2005 с. 205 – 211; Митрополит 

Амфилохий Радович. Литургия и подвижничество. – В: Църква, Православие, Евхаристия. Кратка антология 

на съвременното сръбско богословие, ч. I. София, 1999, с. 169 – 192;  Мандзаридис, Г. Православен..., с. 72 – 

80. За православната иконопис и живопис вж. Успенски, Л. Богословие на иконата. София, 2006; Клирис, С. 

От портрета до иконата. София, 2008; Бичков, В. Под покрова на Света София. Духовно-естетическите 

основи на иконата. София, 2006, с. 11 – 40. 
6 Подобно на призива за съвършенство, така и този за святост е отправен към всички: „Освещавайте се и 

бъдете свети, защото Аз Съм Господ (свет) Бог ваш” – Лев. 20:7 и срв. „...но по примера на призовалия вас 

Светия, и вие сами бъдете свети във всички постъпки, защото писано е, „бъдете свети, защото Аз съм свет” – 
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стремеж и поставени в условията на общество, пропито от Христовата религия, чиито 

категории за всичко стойностно се оценяват в съотношение с Божието Откровение, 

монасите се сдобиват с изключителен авторитет
7
. Те се превръщат в едни от стълбовете на 

Православието и крепители на християнските православни държави
8
. В тази си роля 

иноците изпъкват като бдящи борци срещу всякакви ереси и компромиси спрямо вярата
9
. 

Манастирите естествено се оформят като гнезда, където се преписва и разпространява 

предимно християнска литература
10

. Между VI и VIII в. окончателно взима връх 

тенденцията висшият клир да се попълва изключително от монаси
11

. Иноците се 

превръщат в съветници, духовни отци и доверени пратеници на владетели и знатни лица.
12

. 

                                                                                                                                    
I Пер 1:15 - 16. В Новия Завет могат да се намерят места, където понятието „светии” се употребява като 

синоним на „християни”, както и на места, където отразява определени Божии люде като например 

пророците или хора със свещенически сан – вж. Ризос, Д. Агиология. София, 1993 г., с. 10 и 33 – 36. За 

употреби на „святост” в Св. Писание вж. Библейски показалец, с. 176 – 177. 
7 За възникването на монашеството в общоисторически план, състоянието му във Византия, общо сред 

балканските народи и конкретно сред българите срв. Поснов, М. Монашеството през IV – XI векове (общ 

очерк). – В: ГСУ Бф, 1926- 1927, София, 1927, с. 63 – 104;  История на християнската църква, т. 2, София, 

1993, с. 393 – 409; Малицки, П. История на християнската църква. София, 1994, с. 249 - 262  и Хунгер, Х. 

Империя на ново средище. София, 1999, с. 301 – 388; Charanis, P. The Monk as an Element of Byzantine Society 

// Dumbarton Oaks Papers, 25, 1971, p. 63 – 84; Talbot, A. M. An Introduction of Byzantine Monasticism, // Illinois 

Classical Studies, XII, 1987, p. 229 – 242, A Monastic World. In: The Social History of Byzantium. Еd. by John 

Haldon. Blackwell Publishing, 2009, p. 257 – 278; Божилов, Ив. Визатийският свят. София, 2008, с. 231 – 252;  

Оболенски, Д. Византийската общност. Източна Европа 500 – 1453 г. София, 2001, с. 390 сл.; Гюзелев, В. 

„Пристанище за спасението на всяка душа християнска” (Средновековният български манастир – поява, 

развитие и роля).  Родина, 1996,  № 3, с. 85 – 96, Константинополските манастири – фактор за византийското 

влияние в духовната култура на Средновековна България (VII – XV в.). В: Международна конференция: 

Византийското културно наследство и Балканите (Сб. доклади). Пловдив, 2001 г., с. 101 – 108. 
8 Монашеството се определя още като „диханиие” на Православието и ще се възприеме като неделим негов 

компонент с огромно спасително и морално-нравствено,  значение срв. Стаматова, Кл. Въведение..., с. 346 – 

349 и  Шмеман, А. Историческият път на Православието. София, 2009, с. 161 – 162, 203 – 213, 327 – 343, 385 

– 386 и срв. Майендорф, Й. Византийското богословие. София, 1995, с. 75 – 78, 266 – 270. 
9 Вж. Хунгер, Х. Империя..., с. 352 сл. 
10 Срв. Манастирската култура и ръкописната традиция в гръцките земи през Средновековието, В: Шрайнер, 

П. Многообразие и съперничество. София, 2004, с . 84 – 85; Николова, Б. Монашество, манастири и 

манастирски живот в средновековна България. София, 2010, т. 2. Монасите. с. 751 – 767; Гагова, Н. 

Владетели и книги. Участието на южнославянския владетел в производството и употребата на книги през 

Средновековието (IX – XV в.): рецепцията на византийския модел. София., 2010, с.  38 – 39. 
11 Срв. Schreiner, P. Монашество в Византии. Введение.  //  ГСУ, Център за славяно-византийски проучвания 

„Иван Дуйчев”, 93 (12), 2005, с. 14 и Хунгер, Х. Империя..., с. 358 – 363. 
12 Talbot, A. M. An Introduction..., p. 230;, Charanis, P. The Monk as an Element..., p. 74 – 75 и Morris, R. The 

Political Saint of the Eleventh Century,  In: The Byzantine Saint. Еd. by Sergei. Hackel. New York, 2001, p. 43 – 51, 

Ангелов, П. Средновековната българска дипломация. София, 2004, с. 247. Цар Петър води кореспонденция с 

византийския отшелник Павел Латърски, а царете Иван Асен II и Иван Александър са под силното влияние 

на св. Йоаким и св. Теодосий Търновски – срв. (ГИБИ) т. 5, София, 1964, с. 230 и Стара бългаска литература 
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Тази особена позиция обаче се преобразява в нож с две остриета. Обстоятелството, че 

мнозина търсят монашеския обет, не за да се отдадат на служение Богу, а като средство за 

облекчение от ежедневните трудности, свързани с прехраната, наред с обвързването на 

монашески представители със сферите на властта, засилването на манастирските 

стопанства, злоупотребите с неотчуждаемостта на църковното имущество и пр., отслабва 

монашеските идеали и висока нравственост
13

. Това дава повод за осмиване на част от 

иноците, които ще се разположат в специално отделено за тях място в апокрифните 

описания на ада
14

. 

Средновековна България не остава чужда на описаните общи тенденции за мястото 

на монашеството в обществото
15

. От запазените жития, особено тези на св. Иван Рилски, 

също на св. Теодосий Търновски, Похвалното слово на св. Евтимий Търновски и др., 

проличава високото място, което има монашеският подвиг в съзнанието на българите. 

Особено впечатлява обилното ангиографско-химнографско творчество в прослава на 

рилския пустинножител. Прави впечатление, че специфичното т.нар. народно житие на 

светията е независимо от византийската агиографска традиция и се среща и във връзка с 

останалите български отшелници – св. Прохор Пшински, св. Гаврил Лесновски, св.Йоаким 

Осоговски. Наличието на този тип житие отразява отношение на населението към 

прославените анахорети, което ще ги постави заедно в своята почит и легенди. Това 

отношение проправя пътя на официалната канонизация, която ги разглежда като родствени 

култове и установява календарното честване на анахоретите в близост едно до друго
16

. На 

                                                                                                                                    
(СБЛ). Т. 4. Житиеписни творби. София, 1986, с. 87 - 88 (Проложно житие на патриарх Йоаким I), 448 

(Пространно житие на Теодосий Търновски от патриарх Калист). 
13 Срв. Литаврин, Г. Г.  Как жили византийцы. Москва, 1974, с. 108 – 111; България – Византия XI – XII в., 

София, 1987, с. 65 сл. Magdalino, P. The Byzantine Holy Man in the Twelfth Century. -In: The Byzantine Saint, p. 

51 – 67. 
14 Ангелов, Д. Богомилството. София, 1993, с. 181 – 182. Българинът в Средновековието (Светоглед, 

идеология, душевност). Варна, 1985, с. 187 – 188. 
15 Според някои изследователи монашеството е една от сферите, в които византийското наследство се 

възприема сред славянските държави в най-пълна степен – вж. Оболенски, Д. Византийската общност..., с. 

390 сл. 
16 Вж.Гюзелев, В. „Велико светило за целия свят” (Св. Иван Рилски в измеренията на своето време). В: 

Светогорска обител Зограф, т. 3, София, 1999, с. 13 – 25 и посочената там библиография. Вж. и Николова, Б. 

Монашество, манастири... т. 1. Манастирите, с. 274 – 285 и т. 2. Монасите, с. 791 – 814. За „народното  

житие” вж. Българската агиография и византийската агиография: единство и различие. - В: Божилов, Ив. 

Седем етюда по средновековна история. София, 1995, с. 312 – 313. Наличието на този тип житие отразява 

отношение на населението към прославените отшелници, което ще ги постави в заедно в своята почит и 
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фона на тази картина се очертава евангелската нравственост като основополагащ критерий 

за добро или лошо
17

. Връх в това отношение заемат монашеските представители, а техните 

средства са развитите до краен предел универсални християнски методи на аскеза и 

молитва
18

. Паметниците, които пряко или косвено подкрепят това, са множество. Такива 

са образците на запазената българска агиографска и омилетическа литература и особено 

словата на св. Климент Охридски, също Беседата на Презвитер Козма срещу богомилите, 

грамотите на българските владетели, редица апокрифи, нравоучителните произведения по 

запазените български сборници със смесено и енциклопедично съдържание и др
19

. Светият 

ореол на иноците ще се превърне в своеобразен „отдушник” и крепител в средновековното 

източноправославно общество, който ще се нареди веднага след Господа, Пресвета 

Богородица и светиите
20

. Западането на монашеската нравственост обаче и нелеките 

условия на живот на обикновеното население ще отворят духовен вакуум, който 

авторитетът и поученията на монашеството и свещенството вече няма да могат да 

                                                                                                                                    
легенди. Това отношение проправя пътя на официалната канонизация, която ги разглежда като родствени 

култове и установява календарното честване на анахоретите в близост едно до друго – срв. Николова, Б. 

Монашество, манастири..., т. 2, с. 810,  814 и сл., Фекелджиев, Ив. Народни легенди за св. Иван Рилски, 

София, 1979, с. 66 – 67, 142 – 144; Михайловски, Й. Свети Йоаким Осоговски в историята и народната 

традиция. Автореферат на дис., София, 2006, с. 16, 20 – 24; „Канонизация”. - В: Живов, В. Светостта. Кратък 

речник на агиографските термини. София, 2002, с. 36 – 41. 
17 Ангелов, Д. Българинът в Средновековието. Светоглед, идеология, душевност. Варна, 1985, с. 98 сл.; 

Образи и имена на злото и болестта в старобългарската литература, В: Степанов, Цв. В света на 

средновековните българи. София, 2003, с. 40 – 51; Петканова, Д. Разноликото Средновековие, Велико 

Търново, 2006, с. 85 – 98. 
18 Вж. подробно у Eвдокимов, П. Православието. София, 2006, с. 33 – 158. 
19 Като по-изразителни свидетелства можем да посочим следните: в Пространното житие на св. Йоаким 

Осоговски се разказва за заможен човек на име Теодор, който решава да стане монах и се допитва до своята 

благочестива леля. Тя му описва високите морални изисквания пред монаха и завършва: „Слушали сме, че 

няма вяра, подобна на християнската и служение, подобно на иноческото.” – вж. СБЛ, Т. 4, с. 180. Може би 

най-добрата илюстрация на светия ореол, който свети над монашеския подвиг , е постоянно повтаряното му 

сравнение с ангелския живот. Монасите са „земни ангели” или „небесни човеци” – вж. Хунгер, Х. Империя 

…, с. 364. Особено ценни за авторитета на монаха са сведенията на Презвитер Козма, който подчертава, че 

мнозина стават монаси, за да натрупат слава и богатство, а на монаси редица миряни поверявали за 

управление свои имоти като на мъдри и хора с Божия благодат – вж. СБЛ, Т. 2. Ораторска проза, София, 

1982, с. 60, 62.  Силно по своето звучене по въпроса за ролята на монашеската молитва е също изложението в 

грамотата на цар Иван Александър за манастира „Св. Богородица Елеуса” – вж.  Дуйчев, Ив. Из старата 

българска книжнина. Т. 2, София, 1944, с. 141 – 142 - срв. за грамотата, пак там, с. 380 – 381 и Мутафчиев, П. 

Към историята на месемврийските манастири. В: Избрани произведения, Т. 1, София, 1973 , с. 655 – 658, и 

Николова, Б. Манастирът „Св. Богородица Елеуса” в Месемврия (В светлината на писмените сведения за 

него)  //  Исторически преглед. 2010,  № 3 - 4, с. 33 – 35.  
20

 Вж. по-горе, бел. № 8 и Хунгер, Х. Империя..., с. 301 – 388. 
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запълнят. От тази духовна криза се възползват представителите на различни ереси и 

особено богомилството, което се заражда и трайно се установява по българските земи. 

Всички изследователи на Поп-Богомиловото дело и духовността в България посочват, че 

нелекото ежедневие на българите през X в. е причина за синтеза, от който се заражда и 

доразвива новата ерес. Неизкоренените още езически отживелици, бумът на византийско 

влияние в дворцовите кръгове и контактът с еретиците дуалисти, разселени от 

византийските императори, подпомагат появата на необходимата идеологическа основа на 

учението
21

. Веднъж посято, богомилството успява винаги да намира жизнени сили в 

проповед на отрицанието, която атакува тежките условия на живот, породени от социално-

икономически или политически фактори и покварата сред средите на властта и клира.  

Условията, които ереста с отхвърлянето си напада, остават трайни за целия български 

средновековен период, което поддържа богомилството живо постоянно. Забелязва се, че 

проповедта на еретиците и слабостите в морала на духовенството стават особено 

изразителни в периоди на вътрешна криза, която подкопава духовните и социалните устои 

на населението
22

. Ереста особено ескалира в периоди на нестабилност. Проявите й 

невинаги са добре очертани в изворите и поставят въпроси, на които трудно се дава 

конкретен отговор. По-същественото в случая обаче е, че като противовес на тази развала 

служи самият живот на т.нар. съвършени богомили, които могат да се разгледат и като 

                                         
21 Вж. например Златарски, В. Н. История на Българската държава през Средните векове, Т.1, ч. 2, София, 

1971, с. 520 сл.; Д Дуйчев, Ив. Рилският светец и неговата обител (фототипно издание). София, 1990, с. 35 

сл.; Ангелов, Д. Богомилството. София, 1993, с. 59 сл., Оболенски, Д. Богомилите. Студия върху балканското 

новоманихейство. София, 1998, с.  76 сл.; Примов, Б. Бугрите. София, 1970, с. 93 сл.; Стойнев, А. Св. Иван 

Рилски...,, с. 17 – 19. 
22 Богомилската ерес ще изчезне постепенно едва след покоряването на българските земи от османските 

турци – вж. Ангелов, Д. Богомилството. с. 455 – 460. Във връзка с внезапната от гледна точка на изворите 

ескалация на богомилската ерес по времето на цар Борил (1207 - 1218)  вж. разсъжденията на Ив. Божилов В: 

Гюзелев, В., Божилов, Ив. История на България. Т. 1, История на средновековна България (VII – XIV в.). 

София, 1999, с. 470 – 471. Особено внимание обръща на отрицанието в богомилската идеология П. 

Мутафчиев – вж. Поп Богомоли и св. Иван Рилски. Духът на отрицанието в нашата история. - В: Мутафчиев, 

П. Изток и Запад в Европейското средновековие. Фототипно изд. София, 1999, с. 169 – 183. Неговата оценка 

за отшелничеството обаче е крайна и не взема предвид вече вековната православна отшелническа традиция, 

която е държана жива по българските манастири, имала е представители сред монашестващите и е 

несъвместима с отрицанието на света – срв.  по-горе за стремежите на монасите и Попконстантинов, К. Към 

въпроса за отшелническите практики в България през X в.: Светият отец Антони от Крепча и Св. Йоан 

Рилски. - В: Светогорска обител Зограф, Т. 2. София, 1996, с. 83 – 89 и  Атанасов, Г. За хронологията и 

монашеската организация в скалните обители през Първото българско царство. - В: Пак там, София, 1999, с. 

281 – 299 и Бакалов, Г. Отшелничество и богомилство. - В: Пак там, София, 1999 г., с. 25 – 31.     
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антитеза на монашеските представители по мотивите на своето въздържание
23

. Чрез 

поведението си тези достигнали най-високо ниво на познание и въздържание еретици ще 

се възползват от нравствения упадък сред монашеството, за да заемат от авторитета на 

святост, който последното е извоювало. 

Възможността за контакт с обикновеното население от страна на еретиците – най-

вече масалияни и богомили се осъществява по две линии. Първата е замаскиране като 

порядъчни християни. По този начин богомилите се сдобиват с безпрепятствен достъп до 

храмовете и манастирите, предпазват себе си от посегателства и се сливат с общността от 

вярващи. Свидетелства за това поведение откриваме във всички основни извори за 

богомилството на териториите на средновековна България и Византия
24

. Така монахът 

Евтимий от Акмония разказва, че еретиците фундигиагити се зоват християни и знаят 

добре Св. Писание, но употребяват това единствено като примамка. Свещениците еретици 

целенасочено извращавали, доколкото е възможно, за да не се усети, богослужението и 

привидно само с почит и благоговение се отнасяли към Светите Тайни
25

. Михаил Псел 

бегло и мимоходим се спира на сливането на еретиците с православните
26

. Евтимий 

                                         
23По въпросите за аскетичния подвиг сред богомили и християни вж. по-долу.  Някои изследователи се 

опитват да разгледат подвига на св. Иван Рилски като опит за реакция срещу покварата сред българското 

духовенство и монашество – вж.  Дуйчев, Ив. Нравствената реформа на св. Иван Рилски. // Духовна култура, 

1976 г., № 10, с. 8 – 15; Гюзелев, В. Пристанище за спасение..., с. 90 – 91; „Велико светило на целия свят”…, 

с. 13 – 25 и Каймакамова, М. Религия, църква и държава в ранносредновековна България. Духовна култура, 

2000, № 2-3, с. 18, която приема, че макар и само покварено, монашеството е моралният изобличител на 

Църквата и идеал за вярващите. За „съвършените” сред богомилите вж. Ангелов, Д. Богомилството, с. 215 – 

222 и 232 сл.  
24 Като водещи извори за същността на богомилското учение и поведението на последователите му, и в които 

намираме информация по интересуващия ни въпрос, можем да посочим: писмото на патриарх Теофилакт до 

цар Петър по въпроса за новопоявилата се ерес, „Беседа против богомилите” на Презвитер Козма, писмото 

на Евтимий от Акмония, „За дейността на демоните” на Михаил Псел, „Догматическо всеоръжие” на 

Евтимий Зигавин и „Алексиада” на Ана Комнина. Посочените извори имат антибогомомилски полемичен 

характер и не изчерпват целия корпус от този род паметници. От изворите с богомилски произход или със 

съдържание, в което се откриват елементи близки или присъщи на богомилите тук откъслечено са 

привлечени единствено Катарския требник и т.нар. Тайна книга. Ограниченият обем не позволява прецизно 

разглеждане на апокрифите с богомилско съдържание на родствените с богомилите западноевропейски 

ереси. Общо за изворовата база на богомилството вж. Ангелов, Д. Богомилството, с. 7 – 37. 
25 Ангелов, Д. Примов. Б., Батаклиев Г., Богомилството в България, Византия и Западна Европа в извори, С., 

1967, Писмо на Евтимий от Акмония, с. 48, срв. за други посочвания в това отношение на същия автор -  с. 

52, с. 53, 54, 55, 63, където се обръща внимание на извадки от Патерика и Св. Писание, които 

предупреждават за описваната хитрост и лицемерие и се посочва доброто познаване на Св. Писание от 

еретиците.  
26

 Пак там, Извадки от съчинението на Михаил Псел „За дейността на демоните”, с. 70. 
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Зигавин обаче посочва, че притчите, които употребява Господ се възприемат от 

богомилите като пример за преструвка и измама, която може да се прозре само от 

„избрани”. По този пример и те самите се престрували и прибягвали до лицемерие
27

. 

Изкусността на богомилите в прикриването им като православни се изтъква като 

майсторско умение и от Ана Комнина
28

. Подобно поведение на еретиците се обяснява и 

със специфичното развитие за всички ереси, които имат за цел да заемат мястото на 

християнството. Техният подход се изразява най-вече в подменяне на Христовата религия 

със своите постулати, които на повърхността биват „облечени” с поведение, характерно за 

самите християни и претенция за олицетворяване на „истинското” и „неизопачено” 

християнство
29

. 

Втората линия на поведение на еретиците и силен извор на тяхното обаяние е 

възприемането на монашеския аскетичен подвиг. Осмислянето на подвига сред монаси и 

богомили е коренно различно. Разликата се състои в това, че докато православните 

християни полагат аскетичен подвиг като борба със страстите, усвояване на добродетели и 

самополагане в Божията жертва за света, то богомилите се ръководят основно от 

представата, че светът е творение на дявола. При това положение всички блага на света са 

скверни и нечисти и богомилите се опитват да се въздържат от тях. По тази причина те 

отхвърлят брака и половото съжителство като причина за продължаване на рода и оттам 

властта на падналите ангели и се отнасяли неприязнено към децата. Външните прояви на 

аскетичното въздържание обаче са еднакви – отказ от плътски удоволствия, кротост и 

смирение
30

. Обаянието на аскетичните усилия е ореолът, който насочва обикновените хора 

                                         
27 Пак там, Евтимий Зигавин - „Догматическо всеоръжие”, с. 78. 
28 Пак там, Извадки от „Алексиада” на Ана Комнина за процеса слещу богомила Василий и изгарянето му на 

кладата, с. 91. 
29 Петров, П. Още по въпроса за богомилството в контекста на средновековния светоглед. // Духовна култура, 

2001, № 9, с. 9 – 10; Бакалов, Г. За митологизмите на българския еретизъм. // Един завет, 2000, № 3, с. 17 – 

21; Цибранска – Костова, М. Катарският требник и богомилската книжнина. // Старобългаристика, XXVIII, 

2004, 1, с. 53 – 54. 
30 В посветената на богомилството библиография не липсва опит за възвеличаване на богомилския морал и 

начин на живот, особено на т.нар. съвършени богомили. От своя страна съвременни учени, в това число 

богослови, полагат усилия да преразгледат бляскавите оценки, които в редица случаи преднамерено се 

поставят на богомилската ерес – срв. Геновски, М. Нравствените норми на богомилите. // Философски 

преглед, VI, 1934, № 1, с. 33 – 44; Славов, С. Религиозно-етически въгледи на Презвитер Козма. // 

Философска мисъл, XLIII, 1987, № 1, с. 87 – 94; Ангелов, Д. Богомилството, с. 209 – 228; Оболенски, Д. 

Богомилите, с. 95 – 96, 148; Петров, П. Още по въпроса за богомилството...: Бакалов, Г. За митологизмите..., 

статията е препечатан под заглавие: „За негативизмите на богомилската ерес” в сп. История, кн. 4-5, 2004,с. 
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към ересиарсите, от които те търсят съвети и застъпничество пред Бога. Примерите от 

изворите в това отношение са красноречиви. В своето писмо до цар Петър патриарх 

Теофилакт пише, че към еретиците мнозина се насочват „като към хора уж аскети и 

набожни”
31

. Евтимий от Акмония свидетелства, че еретиците често се обличат и 

подражават на поведението на монаси и свещеници
32

. Той разказва, че при изобличаването 

на един от богомилските водачи – Йоан Чурила
33

 – самият Оварнакумийски епископ
34

, 

подведен от монашеското му облекло, с укор се обърнал към изобличителите да не се 

подиграват със светия монашески чин и се наложило лицемерието на богомила да бъде 

разкрито и обяснено нему
35

. Върху подражанието им спрямо монасите се спира и Евтимий 

Зигавин. Според него за еретиците подобава да се каже: „Обличат се като монаси и гледат 

на външността си като на примамка, прикривайки вълка с овча кожа, та като посрещнат 

набожно с лицемерна реч, да изплюят отровата и в медено-млечното питие могат да 

                                                                                                                                    
26 – 36; Стойнев, А. Св. Иван Рилски...; Алексиев, митрополит Серафим. Богомилската ерес от гледище на 

провославните догматически устои на презвитер Козма и на православнато догматика изобщо. Год. на 

Духовната академия „Св. Климент Охридски”, XV, (XLI), 7, 1965 – 1966, с. 275 – 306. Относно мотивите за 

аскеза на богомилите – вж. текста в новобългарски превод на един най-важните богомилски по произход 

извори – Йоаново евангелие (Тайна книга) -  В: Ангелов, Д., Примов, Б., Батаклиев, Г., Богомилството в 

България..., с. 99 – 107. Срв. и СБЛ, Т. 2, с. 45 – 49 (Беседа против богомилите). Възгледите на богомилите с 

времето търпят някои неголеми промени – вж. проследяване у Оболенски, Д. Богомилите, с. 91 сл., 125 сл., 

164 сл. Паметник, който разкрива въздържателните усилия на еретиците дуалисти е т. нар. Катарски требник. 

Възможно е изворът да отразява литургичната практика на българските богомили – вж. новобългарски 

превод у Иванов, Й. Богомилски книги и легенди. София, 1925, с. 116 – 130 и Цибранска - Костова, М. 

Катарският требник..., с. 42 – 67. В Бориловия синодик също могат да се открият анатеми, които порицават 

аскетичните усилия на еретиците  - вж. Божилов, Ив. Тотоманова, А., Билярски, Ив., Борилов синодик. 

Издание и превод, с. 304. За паметника като извор във връзка особено с месалиянството и богомилството вж. 

Оболенски. Д. Богомилството, с. 162 сл. Големият изследовател на ереста Д. Ангелов твърди, че 

богомилският морал превъзхожда православния с призива най-напред за любов към човека – вж. Ангелов, Д. 

Българинът в Средновековието..., с. 239 – 240. Най-важната Божия повеля към християните действително 

гласи: «Възлюби Господа, Бога Твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум; тази 

е първата и най-голяма заповед, а втората, подобна ней, е: възлюби ближния като себе си» (Мат. 22:37 - 39). 

За разяснение на тази заповед, неразгледана задоволително от Д. Ангелов, вж. Алексиев, архимандрит 

Серафим. Нашата любов. Беседи върху десетте Божи заповеди. София, 1993, с. 9 – 19. 

 
31 Писмо на патриарх Теофилакт до Петър, цар на България. - В: Ангелов, Д., Примов, Б., Батаклиев, Г. 

Богомилството в България..., с. 42. 
32 Пак там, Писмо на Евтимий от Акмония, с. 52, 53, 60. 
33 Възможно е това да е богомил, дошъл от българските земи, за да разпространява ереста в Мала Азия – вж. 

за него Оболенски, Д. Богомилите, с. 123 – 124 и Ангелов, Д. Богомилството, с. 300 сл. 
34 Вероятно се има предвид епископът на Акмония – Ангелов, Д. Б. Примов, Г. Батаклиев, Богомилството в 

България..., бел. № 40, с. 68 
35

 Пак там, с. 61 – 62. 
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примесят отровната течност, понеже притежават коварен, порочен и подъл характер”. 

Представянето продължава с описание на стъпките в полето на убеждението, към които 

прибягва богомилът проповедник
36

. В посочената връзка Ана Комнина пише: „Богомилът 

е навъсен, закрил се до носа, върви с приведена глава и устата му шепнат, а вътре в себе си 

е бесен вълк.”
37

. По-нататък същият източник допълва: „И наистина се откри архисатрапът 

на Сатанаил Василий – човек в монашеско облекло, с изпито лице, без брада и мустаци, 

твърде висок на ръст, но опитен в проповядването на безбожието.”
38

. Император Алексий I 

Комнин успява да придума ересиарха да опише учението си след като му излага 

възхищението си от неговите добродетели и сам пожелал да се упражнява в придобиването 

им
39

. 

 Тук трябва да обърнем внимание и на особеностите в ересите, особено 

масалиянството и повлияното от него богомилство, които ги правят близки до монашеския 

дух. Според масалияните, които са умерени дуалисти, в човешкото сърце от рождението се 

заселва демон. Масалиянинът, чрез съзнателен избор и борба с Божия помощ, посредством 

молитва, може да избере да предаде сърцето и делата си на Доброто или на Злото. Този 

близък до монашеските усилия възглед за въздържанието и аскезата успява да пусне 

корени сред отделни монаси и в цели манастири
40

. Богомилството възприема от 

масалияните именно аскетичните им усилия и ги съвместява с теорията на дуалистичния 

павликянски светоглед, от които извайва и доразвива своите възгледи
41

. Така част от 

монашестващите обективно се оказват заплашени от изкривяване на своята духовност по 

посока на еретични влияния. Свидетелство за силата на тази опасност е житието на св. 

Теодосий Търновски, където еретиците Ирина, Лазар и Кирил Босота са хора в 

монашество подстрижение и започват своята еретична дейност в Солун и на Атон
42

. През 

                                         
36 Пак там, Евтимий Зигавин - „Догматическо всеоръжие”,  с. 80. 
37 Пак там, Извадки от „Алексиада” на Ана Комнина за процеса срещу богомила Василий и изгарянето му на 

кладата, с. 91. 
38 Пак там, с. 92. 
39 Пак там. 
40 Оболенски, Д. Богомилите, с. 47 – 48,  151 и сл.; Ангелов, Д. Богомилството, с. 91 – 92, 316, 326 сл. 
41 Оболенски, Д. Богомилите, с. 54 сл., Ангелов, Д. Богомилството, с. 79 сл., Коев, Т. Павликянски и 

месалиански религиозни елементи в богомилството. В:  Изв. на Българската патриаршия, Т.  2, София., 1984, 

с. 76 – 82; Панайотов, В. Арменски източници за историята на богомилството. В: Епископ - Контантинови 

четения, 4 – 5, Шумен, 2001, с. 63 – 70; Алексиев, митрополит Серафим. Богомилската ерес..., с. 278 – 281.  
42 СБЛ, Т. 4, с. 452 – 453. Срв. Оболенски, Д. Богомилите, с. 178 сл. и Ангелов, Д. Богомилството, с. 423 – 

424, 442 сл. 
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XIV в., когато наименованията масалияни и богомили се вече синоними, ще бъде направен 

усилен опит привържениците на исихазма да бъдат уличени в масалиянство и отхвърлени 

като еретици
43

. 

Като обобщение на гореизложеното може да послужи един от най-богатите на 

информация извори за поведението на еретиците – „Беседата” на Презвитер Козма. В нея 

органично могат да се проследят, както споменатите две линии на поведение сред 

богомилите, които са частично общи за павликяните и напълно за масалияните, така и 

критика срещу нравствения упадък сред свещенството и монашеството като основна 

причина за разпространението на ереста. С цел по-добро онагледяване ще се изложат 

няколко сравнително дълги цитата от произведението. Поведението на еретиците 

презвитерът описва така: „Външно еретиците са като овци: кротки, смирени и мълчаливи. 

Наглед лицата им са бледи от лицемерния пост. [...] Външно правят всичко, за да не ги 

отличават от правоверните християни [...] Като виждат тяхното тъй голямо и особeно 

смирение и като мислят, че те са правоверни и способни да напътстват към спасение, 

хората се приближават към тях и ги запитват за спасението на душата”.
44

. И също: 

„...еретиците покриват своята отрова с лицемерно смирение и пост. Освен това като 

държат Светото Евангелие и като го тълкуват неправилно, с него улавят хората заради 

собствената си погибел.”
45

. Отношението на средновековния пастир към монашеството, 

въпреки моралната развала, обаче не търпи промяна спрямо високото място, което заемат 

те в общохристиянското мислене
46

. Презвитер Козма пише: „Това говоря не да хуля 

монашеството – не дай Боже! Всички са свети, които са узаконени от Бога.»
47

.  По-натам с 

патос описва старателните монаси: „Зная пък други отци, които наистина подобава да 

наречем монаси. Дори погледът им показва, че са ангели Божии. Думите им са светлина за 

душите, а те са като небесни (ангели) по планините и живеят също като тях. Непрестанно 

славят Бога, не се грижат да трупат богатства, нито се красят с блестящи одежди, но във 

                                         
43 Оболенски, Д. Богомилите, с. 166, 175 сл. Ангелов, Д. Богомилството, с. 438 – 439; Стоянов, Ю. Другият 

бог. Дуалистичните религии от Античността до Катарската ерес. София, 2006, с. 299 – 304. 
44 СБЛ, Т. 2, Беседа против богомилите, с. 31. 
45 Пак там, с. 45. 
46 Вж. за високите мнения на св. Атананасий Велики, св. Йоан Златоуст, Св. Ефрем Сирин, Руфин 

Аквилейски, Созомен, историка Евагрий, Кирил Скитополски в предговора към руския превод, В: Блажени 

Йоан Мосх. Духовни полета. Прев. от руски: Браницки, епископ Герасим. София, 1993, с. 11 – 22. 
47

 СБЛ, Т. 2, с. 56. 
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всяко време, като че се пекат в огнената геена и като че виждат вече Господа, да иде от 

небето да съди. Кой ще разкаже за добродетелните им сълзи и скърби? Други пък се 

скитат, както казва Павел, по планини и земните пещери, като се лишават от всички блага 

на този свят. За тях целият мир е недостоен. Те пребивават по двама или по трима в една 

душа, носейки всред себе си Христа, според Писанието. Ако се случи някому от тях да 

изпадне по необходимост в града или на пазара, той извършва необходимото, като си 

покрие лицето и като се наведе. Те не се гнусят от жените, както еретиците, ала от голямо 

смирение сами смятат, че са недостойни да гледат хората. Странят от всяка злоба, сами се 

осъждат, сами се укоряват и със знака на честния кръст просвещават вътрешния и 

външния човек. И ако им се случи да бъдат познати от някого, като от огън бягат от 

човешката слава, защото знаят писаното: „Което е високо у човека, то е мерзост пред 

Бога”. А другите им доброти кой може да разкаже?”
48

. 

 За богомилите има натрупана огромна и противоречива литература, а 

движения, които се родеят по един или друг начин с ереста, съществуват и днес
49

. В това 

кратко изложение не се цели да се обхванат причините за разпространението на 

богомилската ерес, нито може подробно да се опише обаянието на евангелската 

нравственост в съзнанието на средновековния българин
50

. Това, което се откроява в 

изложението обаче, е общата основа, която поставя пред съвършените християни и 

еретиците евангелският морал. Компрометирането на съвършените християни, които би 

трябвало да имат монопол в тази област, отстъпва оръжието им като средство за влияние в 

ръцете на противниците еретици, независимо от разликите, чрез които аскезата се 

аргументира. Нашият стремеж в случая е да подчертаем, че високите аскетични 

                                         
48 Пак там, с. 63. 
49 Като такива могат да се посочат т. нар. Бяло братство на Петър Дънов и Мандеите, които се разселват от 

югозападен Иран през 80-те години на XX в. вж. 

http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1512&Itemid=74 (последно 

посетен: януари, 2012 г.); Стефанов, архимандрит Павел. Мандеите – съвременни родственици на 

богомилите. В: Епископ - Контантинови четения, 4 – 5, Шумен, 2001, с. 122 – 127.  За обзор на литературата 

във връзка с богомилството вж. у Гечева, К. Богомилството. Библиография. София, 1997 и Кикарина, Е. 

Богомилството и богомилската книжнина. X в. – XXI в. Анотиран библиографски указател. София, 2009. 
50 Опит за сбито и основно изложение по въпросите на поява и същност на богомилството вж. у 

Каймакамова, М. Поява и същност на българското богомилство. В: 681 – 1948 Из историята на българската 

народност и държава, София, 1993, с. 38 – 50. По въпросите на евангелската нравственост вж. например 

поученията на един от забележителните бълграски проповедници – св. Климент Охридски – Киров, Д. Добро 

и зло в богословието на св. Климент Охридски.  ГСУ, Богосл. фак., 2, 1995 (нова серия), с. 185 – 226. 

http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1512&Itemid=74
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постижения имат силно притегателно излъчване и могат, и се употребяват като средство за 

манипулиране и влияние, в случая от еретиците, през Средновековието. 
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„Планинци – преселници“ – погледът на един осетинец към 

мухаджирството 

 

Цветелина Харалампиева 

 

Феномен или логично продължение на руската колониална политика в Кавказ през 

втората половина на ХІХ в., мухаджирството
1
 оставя дълбока следа в съзнанието на 

засегнатото от преселването в Османската империя севернокавказко население. Причините 

да напусне родината са много и са свързани с края на Кавказката война и пленяването на 

имам Шамил, който почти 30 години ръководи въоръжената съпротива в Северен Кавказ 

срещу Руската империя. Смятайки, че в Османската империя ще заживеят щастливо при 

своите братя по религия, племената, които не могат да се примирят с налагането на 

руската власт в региона, се отправят към Истанбул с надежди и очаквания. Пред някои е 

поставен избор – да се подчинят на руската власт или да се преселят. Пред други стои 

въпросът за физическо оцеляване, свързан с липсата на достатъчно земи в равнините 

територии на Северен Кавказ, на които да се заселят и които да обработват. Трети се 

поддават на агитацията на мюсюлманските духовници или на своите съплеменници, които 

им напомнят, че са част от една общност и, оставайки сами във враждебната руска среда, 

няма да оцелеят.    

Пътят до „свещените земи“ на Османската империя е изключително тежък. А 

новата реалност, с която се сблъскват преселниците, разрушава напълно техните 

предварителни нагласи и разкрива заблудата, в която ги е въвела турската пропаганда. За 

новите поданици на Османската империя не се предвижда нищо от обещаното – 

благоденствие, плодородни земи и спокоен живот. Предвидено е те да бъдат заселени в 

отдалечените от границата с Русия азиатски територии, в каменисти райони, където 

практикуването на земеделие е невъзможно. Голяма част от преселниците намират 

смъртта си още докато чакат да бъдат разселени, главно поради липсата на осигурени 

нормални санитарни условия на живот и медицинска помощ за болните. Преселването на 

част от севернокавказките племена се превръща в трагедия. 

                                         
1 Произход на думата „мухаджир“ – сподвижниците на пророка Мохамед, които отиват заедно с него от 

Мека в Медина в 622 г. по хиджра. Оттук буквално думата означава „преселник“. Цит. по: Ибрагимова, З. Х. 

Чеченский народ в Российской империи: адаптационный период. Москва., 2006, с. 358 
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Именно тези моменти на бедствено положение и отчаяние са описани от осетинеца 

Инал Кануков през 1875 г. в очерка „Планинци-преселници“
2
. Този извор, освен че 

пресъздава духа на времето свързано с мухаджирството, в определена степен дава отговор 

на въпросите защо дори част от мирното и благоразположено към руската власт население 

на Северен Кавказ поема пътя на емиграцията и защо след като постига целта си, част от 

това население започва да страда за родината и решава да се върне отново в Руската 

империя. 

Каква е военната обстановка на Северен Кавказ в края на 50-те – началото на 60-те 

години на ХІХ в.? През 1856 г. ген. княз Александър Барятински е назначен за наместник 

на Кавказ, с което Кавказката война навлиза в последната си фаза. По това време на 

Северозападен Кавказ руската власт е само формална, липсва завършеност на 

укрепителната система, планинците продължават да извършват набези и да отхвърлят 

опитите за установяване на пряка власт върху тях. Близостта на региона до Черно море го 

превръща в уязвимо звено в отбраната на Русия, тъй като от Османската империя 

контрабандно се доставят оръжия на планинците, а с подкрепата на Англия и Франция се 

изпращат агитатори и доброволци, които да организират и ръководят съпротивата срещу 

руската власт. Именно поради това след пленяването на имам Шамил през 1859 г., руската 

военна сила се пренасочва към Западен Кавказ. Една от основните цели е да се изселят 

местните племена от Черноморското крайбрежие във вътрешността на Кавказ и то да се 

засели с руско население, главно казаци. През 1859 – 1860 г. този план се доразвива от 

командващия войските на Левия фланг на Кавказката линия ген. Н. И. Евдокимов, според 

който със стесняването на племената от двете страни на Кавказкия хребет трябва да им се 

даде избор – преселване в равнинните територии на Прикубанието или в Османската 

империя. С това „спомагателно средство“
3
 руските генерали на Кавказ се надяват да се 

„отърват“ от немирните и от тези, които не искат да се откажат от системата от набези.  

В тази обстановка много от планинските племена в Северозападен Кавказ, а и не 

само, започват да емигрират в Османската империя още през 1859 г. под претекст, че 

отиват на поклонение в Мека, но по-късно руските власти дават и официално разрешение 

                                         
2 Кануков, И. Д. Горцы-переселенцы. Владикавказ, 1875 // Сборник сведений о кавказских горцах, Т.9, 

Тифлис, 1876, с. 399 – 427 
3
 АКАК. Т.12. Тифлис, 1904, с. 1010. 
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на желаещите да се изселят по легален начин. Част от първите изселнически вълни е и 

семейството на Инал Кануков. 

Инал Дударович Кануков (1851 - 1899)
4
 е роден в село Канукови (дн. с. Гизел на 

територията на съвременната Република Северна Осетия – Алания) в семейство на 

заможен тагаурски алдар
5
, принадлежащ към висшето осетинско съсловие. През 1859 г. е 

приет в подготвителен клас на Ставрополската гимназия, но през 1860 г. е принуден да я 

напусне след като баща му решава да се преселят в Османската империя. Само след две 

седмици Дудар, разочарован от действителността там, се завръща със семейството си в 

Осетия. Инал завършва образованието си в Ставрополската гимназия, след което през 

септември 1872 г. постъпва във военноартилерийското училище в Москва. През 1874 г. го 

завършва с чин поручик. Като служещ в руската армия взема участие в руско-турската 

война 1877 - 1878 г. През 1879 г. поручик Кануков е прехвърлен в Източносибирската 

артилерийска бригада, където служи до 1884 г. През същата година Инал се пенсионира и 

заминава за Владивосток, където работи като учител, секретар към градската управа, 

сътрудник в местни вестникарски издания. През 1897 г. се завръща в Осетия и живее в 

селението Брут до пролетта на 1899 г., когато умира от туберкулоза.  

Инал Кануков оставя множество произведения като очерци, разкази, 

публицистични статии, стихотворения, фейлетони. Неговият творчески път започва още 

докато е ученик в Ставрополската гимназия. В първия период (1870-1879 г.) на своята 

писателска дейност, когато все още живее в Кавказ, Инал пише произведения, свързани с 

реални явления в историята на осетинския народ: бит, обичаи, вярвания, промени, 

отнасящи се до селската реформа, разпадането на феодализма и появата на буржоазията в 

осетинското общество, преселението на планинците в Османската империя и др. Част от 

произведенията от този период са: „В осетинския аул“, „Планинци-преселници“, „От 

Александропол до Ерзерум“ и др. 

През втория си творчески период (1879–1897 г.), намирайки се далеч от родината, в 

Сибир и Далечния изток, Инал Кануков написва повече от 50 стихотворения, голямо 

количество публицистични статии и рецензии, публикувани в далекоизточните вестници 

                                         
4 http://osetins.com/2007/10/16/kanukov-inal-18511899.html  (26.11.2011) 
5 Тагаури – осетинска етнографска група// http://zhaina.com/history/page,6,125-vajjnakhi-i-alany.html 

(05.01.2012); Алдар – на осетински език означава „княз“, а също и „господин“// 

http://www.yerkramas.org/2009/06/11/potomki-tagaura/    (05.01.2012) 
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„Окраина“ и „Владивосток“, в тифлиския вестник „Кавказ“ и др. Той пише за тежкото 

положение на руските селяни, за безсмислието и жестокостта на войната и др. Сред 

произведенията от този период са:   „В разгара на жътвата“, „В залива“, „Кръв и сълзи“, 

„На батареята“, „Апотеоз на войната“ и др.  

 

Действието в очерка „Планинци-преселници“ се развива през пролетта на 1860 г., 

т.е. семейство Канукови се изселва по време на началните преселнически вълни, започнали 

през 1859 г. В началото Инал дава информация за своя род, от което се разбира, че 

неговото семейство е добре интегрирано в руското общество. Родът Канукови е една от 

привилегированите фамилии сред осетинските племена. Бащата на Инал – Дудар, не служи 

в редовната войска, но се сражава с руснаците срещу „непокорните“ планинци в 

ирегулярни опълчения, поради което получава войнски чин и управлява аула, в който 

живее семейството
6
. Както се разбира, той е и заможен, тъй като има роби. Инал е приет да 

учи в една от най-елитните гимназии в региона, а именно Ставрополската. Там има 

ограничена квота за планинци – 3 места, едно от което се предоставя за дагестанци. 

Планинците, които се приемат, трябва да владеят отлично руски език, писмено и говоримо, 

и да могат да издържат изпит в съответстващия на възрастта им клас
7
. Т.е. всичко това 

показва, че мястото на фамилия Канукови в руското общество е високо и свидетелства за 

добра социална интеграция. Оттук произтича и въпросът какво кара това семейство, което 

никого не застрашава и само по себе си не е застрашено, да напусне родината си и да се 

изсели в Османската империя. Канукови са от тези фамилии, за които руското 

правителство изобщо не допуска, че ще искат да се преселят, именно защото спадат към 

групата на „мирните“ планинци и са благоразположени към Русия и руската власт.  

 Както пише Инал, „след покоряването на Шамил, сред планинското население се 

появява някакво състояние на безпокойство и това безпокойство заразява дори нас, вечно 

покорните на руското правителство и спокойните осетинци миряни.“
8
 Най-вече изплашени 

са осетинците мюсюлмани, сред които усилено се разпространяват слухове, че децата им 

ще бъдат взети на служба в руската армия. Агитацията и слуховете сред населението са 

главните причини (според Инал Кануков) за решението на множество мирни планинци да 

                                         
6 Кануков, И.Д. Пак там, с. 400. 
7 Ибрагимова, З. Х. Чеченцы в зеркале царской статистики (1860 – 1900). Москва, 2006, с. 20. 
8
 Кануков, И.Д. Горцы-переселенцы, с. 400. 
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напуснат Русия. В същото време Османската империя и животът там се идеализират в 

представите на планинците. Те смятат, че, преселвайки се там, ще водят предишния волен 

живот без заплаха от военна повинност. В „Стамбул“, както наричат Османската империя, 

живеят техни единоверци, а в Русия са принудени да живеят сред гяури. Последното се 

счита за грях, който ще им бъде припомнен в деня на Страшния съд. Стамбул е 

обетованата земя
9
, а който остане в Русия, ще бъде обречен на гибел. Но всъщност именно 

в Османската империя загиват хиляди, а немалка част от преселниците, за да оцелеят, 

започват да служат в османската армия. 

Главният проблем (според Инал Кануков) е, че хората нищо не знаят за Османската 

империя. Те са съблазнени и примамени от лъжливите слухове за една страна, наречена 

„Стамбул“. Тези слухове се разпространяват както от турски, така и от местни агитатори. 

Руската местна власт също подкрепя неофициално хора като Муса Кундухов
10

 например, 

който е генерал от руската армия с осетински произход и има влияние и авторитет сред 

хората. Тези „руски“ офицери, разполагащи с немалък бюджет, отпуснат от местни висши 

длъжностни лица, трябва да убедят част от планинците да се изселят в Османската 

империя. Такъв е случаят и с чичото на Инал, който всъщност е главният подбудител на 

преселението в неговия аул. Инал нарича хора като него „фанатици“
11

, които вземат за 

„чиста монета“ слуховете и сами разпространяват такива. Чичото е майор от руската армия 

и има влияние сред своите земляци, поради което сравнително лесно прилъгва хората да се 

преселят в Османската империя. Тъй като бащата на Инал дълго време не желае да се 

съгласи на преселване, чичото започва да използва и друг похват, а именно 

психологически. Той постоянно говори на Дудар: „Какво ще правиш тук, когато останеш 

един сред руснаците?“, т.е. това е равно на гибел. И също така му казва: „...какво ще 

правиш, когато най-добрите от нашата фамилия се съберат в Стамбул, - а нима ти не си от 

най-добрите?“
12

, т.е. използва се принадлежността към дадена общност като средство за 

натиск. Всъщност според някои автори в определена степен мухаджирството е резултат и 

от психологически фактори, свързани, от една страна, с изкуствено нагнетяване на 

                                         
9 Пак там, с. 399. 
10 Ибрагимова, З. Х. Эмиграция чеченцев в Турцию (60 – 70 гг. XIX в.). Москва, 2000, с. 17; Чеченский народ 

в Российской империи: адаптационный период. Москва, 2006, с. 371. 
11 Кануков, И.Д. Горцы-переселенцы, с. 401. 
12

 Пак там. 
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обстановката от местната феодална върхушка и агитатори
13

, а от друга – с патриархалните 

отношения в дадена общност, като онези, които не желаят да се преселват, са подлагани на 

наказание от членовете й
14

. 

Накрая, след ежедневен натиск, Дудар се съгласява. Инал напуска гимназията и се 

прибира у дома. Всъщност нито децата, нито майката имат желание да се изселват, но тук 

от значение е думата на бащата. В тази насока трябва да се отбележи, че документът е и 

подходящ извор за семейно-битовите отношения в осетинското общество. 

Запуснатият дом и пустеещият аул
15

, които открива Инал, прибирайки се у дома, са 

показател за общата деморализация, която обхваща много от планинците след пленяването 

на имам Шамил. Изпаднали в безизходица, продават имуществото на безценица и 

заминават. Робите също тръгват на път с господарите си. Всъщност много от 

земевладелците се надяват да запазят в Османската империя досегашния си начин на 

живот и привилегии. 

По пътя, по който минават, има конвой от техни сънародници. Те ги придружават 

на известно разстояние. Като цяло придвижването на мухаджирите през руска територия е 

добре организирано, особено след като се взема решение официално да се разреши на 

желаещите планинци да се преселят. Предварително са предвидени пътищата, по които да 

минат, а също така са осигурени и припаси. 

След известно време семейство Канукови и другите преселници от аула достигат 

сборен пункт, в който има множество каруци. Инал не може да определи точно колко са, 

но казва, че са много. Атмосферата, която той описва, е приповдигната. Всички са 

обнадеждени и видимо щастливи от това, че се преселват. Дори е организиран пир и се 

прави курбан. Младежите пеят песни за Истанбул. И както пише И. Кануков: „Докато още 

са със свежи сили, надеждата за блестящо бъдеще не ги напуска; докато не изпитаха 

действителността, те бяха весели и спокойни.“
16

 Но същите тези, които пеят и празнуват, 

по-късно горчиво ще съжаляват и проклинат. Според автора трудният преход определено 

би накарал много хора да се върнат, ако не е страхът от позор и срам. Особено 

впечатляващо е описаното от автора преминаване по един „слаб“ мост, който не би 

                                         
13 Блиев, М. М., Дегоев, В.В. Кавказская война. Москва, 1994, с. 580. 
14 Дегоев, В.В. Цит.съч., с. 443. 
15 Кануков, И.Д. Горцы-переселенцы, с. 402. 
16

 Пак там, с. 405. 
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издържал каруците и затова хората са принудени да пренесат целия товар на ръце, а след 

това една по една да минат празните каруци, което им отнема 3 - 4 дни
17

. 

След като са преодолели „неимоверни препятствия“, преселниците достигат 

Батуми. Там османското правителство раздава по една палатка на семейство. Авторът не 

споменава друго. Това в известна степен подкрепя факта, че в Османската империя няма 

добра организация за преселниците, както и достатъчно припаси и това се потвърждава по-

нататък в текста на документа, където авторът пише как започват да умират хора от глад – 

съдба, която сполетява и малката му сестра. Кануков не пише никой да ги съпровожда до 

крайната дестинация Карс. По това съдим от факта, че по пътя мухаджирите попадат на 

кюрди, които всяват страх у Инал
18

.   

Тъй като се страхуват да пътуват по море до Истанбул, мухаджирите тръгват пеш 

до Карс. Там е и мястото, където е предвидено да се заселят. Това, което им дават 

местните власти, са каруци, за да си превозят вещите. 

Трябва да се отбележи, че Османската империя заселва мухаджирите на Балканите 

и в близост до Задкавказието, което никак не се харесва на Русия и тя чрез дипломатически 

натиск се опитва да окаже влияние преселниците да се настаняват по-далеч от границите. 

Затова в по-късен период, дори и заселените в Карс са принудени да се изселят във 

вътрешността. 

Пътят е изключително тежък, особено след като припасите свършват и хората 

започват да страдат от глад и жажда. Те минават през пусти места и наоколо няма селища. 

Сестрата на Инал се разболява тежко. Изключително въздействащо са описани мъките, 

през които преминават хората, за да достигнат Карс. Малката сестра на автора не 

доживява, без да има кой да й помогне. Всъщност това е и съдбата на много от 

мухаджирите в следващите години, което превръща преселването в бедствие. Така общата 

статистика показва, че в Анадола от ноември 1863 г. до септември 1864 г. от преселилите 

се около 220 хил. души от глад и болести умират 100 хил.; в Трапезунд и околностите му 

на ден умират 180 - 250 човека, а в Самсун – около 200.
19

. Във Варна и околностите - около 

20 човека. Според данните на В. А. Матвеев от 1865 г. до 1869 г. от глад и стълкновение с 

                                         
17 Пак там, с. 407. 
18 Пак там, с. 414. 
19 Чеучева, А. К. Политика Османской империи на Северо-Западном Кавказе. − // Вопросы истории, 2007, № 
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войските в Османската империя загива всеки трети от преселилите се чеченци, като 

(според него) към 1871 г. в Турция остават около 10 хил. Чеченци, или приблизително 

загинали са около 40 хил. планинци от Североизточен Кавказ
20

. Високата смъртност се 

дължи на липсата на благоустройство и грижа за преселниците, защото отпуснатите от 

хазната пари често не достигат до тях. Върлуващите сред мухаджирите епидемии водят до 

недоволството на местното население и принуждава властите да продължат с преселването 

им. Тези ужасяващи данни достигат и до руското правителство, а по-късно стават известни 

и на семейството на Инал. То, както и много други, решава да се върне и една от 

причините е не само тежкия път, но и трудните условия на живот, които ги очакват в Карс. 

И. Кануков пише, че когато достигат Карс, започват да ги настаняват в околностите 

на града, в отдалечени квартали, разделени на по 2 - 3 семейства, което не се харесва на 

преселниците. Дудар е упълномощен от сънародниците си да огледа мястото, което им се 

отделя за постоянно заселване и когато той се връща казва, че „Мястото е лошо“
21

. Бащата 

на Инал е изключително разочарован и решава да се върне, защото от гордостта и срама 

по-важно е семейството му. „Ако се върнем обратно в родината, то това не е признак на 

нашето малодушие, както мислят много от нас, а това означава, че желаем благото на 

своето семейство, което гине тук сред такъв народ...“
22

. Той осъзнава, че животът в 

родината е много по-добър от този в „обетованата земя“ и припомня за щастливите 

времена там. Дудар смята, че, връщайки се в Русия, те отново ще заживеят постарому. 

Около 90 семейства се съгласяват да се върнат с това на Дудар. Те тръгват към 

Александропол на руско-турската граница, където ги застига зимата.  

На границата ги задържат 3 седмици. Османското правителство не им помага с 

нищо, защото те са се „отрекли от него самоволно“
23

. Според И. Кануков то е виновно за 

задържането им, защото не иска да ги пусне обратно. Но след като се разбира, че те са 

готови на неподчинение, им е разрешено да преминат границата. Всъщност нещата не са 

така прости, както ги описва Инал. Това задържане на границата се дължи и на опасенията 

на руското правителство, което се притеснява да не върне заедно с „тъгуващите по 

                                         
20 Матвеев, В. А. Россия и Северный Кавказ: исторические особености формирования государственного 

единства (второя половина XIX – начало XX вв.). Ростов-на-Дону, 2006, с. 50. 
21 Кануков, И. Д. Горцы-переселенцы, с. 414. 
22 Пак там, с. 415.  

Под „такъв народ“ се има предвид крадлив, защото Инал разказва случка как местни открадват обувките на 

майка му, което много възмущава баща му. 

23 Пак там, с. 416. 
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родината си“ преселници и такива, които са добре подготвени фанатици. Те биха могли да 

бъдат не само агенти на Османската империя, но и да агитират населението за 

продължаване на борбата срещу руснаците. Така че решението да се пропускат връщащи 

се мухаджири през границата е доста трудно и отнема време на властите докато решат как 

да подходят към създалата се ситуация. Има и друг проблем, а именно, че земите и 

имуществото на тези хора е вече продадено или преминало към държавния поземлен фонд. 

Оттук изниква въпросът за настаняването им. Много не са настанявани в предишните си 

поселения.   

Още от 1861 г. тече процес на реемиграция. Например в същата година в Русия се 

връщат  около 70%
24

 от изселниците от Кубанска и Терска област. За да не се допусне 

стихийност и непредвидени резултати от реемиграцията, се въвеждат ограничения, а от 

1872 г. разрешението за връщане е отменено. Това обаче не възпира приема на малки 

групи или опитите за нелегално завръщане в родината. Причините да се вземе решение за 

забрана на завръщането се корени най-вече в мерките за сигурност на Руската империя. 

Самото преселване е ограничавано от 1864 г., а след това и забранено. 

След като е пуснато да премине границата, семейството на Инал от Тифлис се 

отправя към родния аул, който се намира в околностите на Владикавказ. Но там вече не 

живее никой и всичко е запустяло. Това е съдбата на много аули, защото след 

преселването на местното население, особено земите, които преминават в имперския фонд, 

се оставят да пустеят и не се обработват. По-късно това в голяма степен ще се отрази на 

икономическото развитие на региона.  

Канукови се настаняват в съседен аул при бивши техни роби, което се приема 

много тежко от бащата Дудар: „Татко, вероятно, сега си спомня онова време, когато той се 

смяташе в аула за старейшина и глава, спомня си онова време, когато са търсили 

покровителство от него самия, а сега: а сега той, върнал се от Турция, е длъжен да търси 

такова покровителство от бившите свои роби.“
25

 В началото онези феодали, които решат 

да се преселят, се третират от Руската империя като изменници и затова техните земи се 

конфискуват, а робите им се освобождават. Според Инал в аула ги възприемат като чужди, 

                                         
24 Матвеев, В. А. Переселение горцев в Турцию: неучтенные детали трагедии и подлинные интересы России 

на Кавказе. В: Научная мысль Кавказа, 1999,  № 4, с. 41. 
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 Кануков, И. Д. Горцы-переселенцы, с. 417. 
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изключени „от общото семейство“ и ги приемат само от снизхождение. Баща му – човек, 

който преди е считал труда за унижение, е принуден сам да изгради новия им дом. 

Семейство Канукови разказва на много от сънародниците си за трудностите, през 

които е преминало. Инал казва, че онези, които са си взели поука, не мислят никога вече за 

преселване. Но авторът отбелязва, че през 1862 г. започва нова емиграционна вълна и че 

тежки новини достигат до тях за съдбата на тези хора. Това е най-силната вълна от 

мухаджири продължила до 1864 г. И. Кануков пише, че има и такива, които се хвалят с 

добър живот в Османската империя, но те определено не са обект на неговия разказ. През 

1875 г., според Инал, тези, които искат да се преселят, са вече малко, защото се убеждават, 

че в Османската империя е по-лошо от родината. След това разказът на Инал Кануков 

продължава с разсъждения върху промените в живота на осетинците с навлизането на 

съвременната цивилизация и модерния начин на живот.  

До днес е трудно да се установи точният брой на мухаджирите, поради факта, че 

няма напълно достоверни данни. Отчети са водени, но те не обхващат онези преселници, 

които са отишли на хадж в Мека и не са се върнали или онези, които бягат нелегално през 

границата. Липсата на по-конкретна статистика дава възможност за спекулация. За да се 

очертаят някакви рамки на обхвата на преселническата вълна, ще се използват данни на  А. 

П. Берже, като на базата на наличните официални сведения за периода 1858 – 1865 г. той 

изчислява преселниците на 493 194 души, или 1/11 част от цялото население на Кавказ
26

. 

От всичко казано дотук може да се отбележи, че „Планинци-преселници“ не е само 

разказ за личната трагедия на семейство Канукови, но и свидетелство за исторически 

доказани събития. Не трябва да се изключва обаче и вероятното публикуване на очерка с 

пропагандни цели. А именно, да откаже планинците от желанието им за масово 

преселване, което не спира дори и след официалната му забрана. Все пак по този начин 

Руската империя се лишава от човешки ресурс, който трябва да работи за икономическото 

развитие на Северен Кавказ след войната. Също така руските власти са напълно запознати 

с тежката съдба на повечето мухаджири и определено не биха искали международното 

обществено мнение да ги критикува постоянно за преселването. Вероятно не е случайно, 

че очеркът се публикува в „Сборник сведений о кавказских горцах“, който се издава с 
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разрешението на главнокомандващия на Кавказката армия и със санкцията на руския 

император.  

Живите описания на И. Кануков определено имат силата да въздействат върху 

читателя и да го накарат да се замисли, че нищо добро не чака онзи, който е дръзнал да се 

пресели в Османската империя, че няма по-хубаво от родината. Дори бащата Дудар 

Кануков – строг и горд човек, се пречупва от суровата действителност и преживените 

трудности и търси спасение отново там, където, макар и сред „гяури“, е живял спокойно и 

щастливо. Очеркът е въздействащ като литературно произведение, но като исторически 

извор е особено ценен с информацията, която ни дава не само за ранния период на 

мухаджирството, но и за социалните отношения в една планинска общност (в случая на 

осетинците мюсюлмани) и прехода й към интеграция в съвременното руско общество. 
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Тоталитарният спорт в социалистическа Източна Европа – подходи, 

методи и тенденции в съвременната историография 

 

Мариан Гяурски 

 

Тоталитаризмът е термин, който в научните среди все още предизвиква различни 

интерпретации и дискусии. В своите научни възгледи някои изследователи застъпват 

тезата, че терминът тоталитаризъм служи за политическо оръжие по време на 

Студената война и след нейния край вече не е актуален. Тази постановка обаче трудно 

издържа критика, тъй като още в началото на 30-те и през 40-те години на миналия век 

паралелите между политическите системи на Италия, Германия и Съветския съюз се 

превръщат в аналитична категория под общото наименование – тоталитаризъм
1
. В 

зората на Студената война редица изследователи характеризират като тоталитарен 

режима в Съветския съюз, правейки разлика обаче между политическата система на 

Мусолини и тези на Хитлер и Сталин
2
. Тази хипотеза обаче е аргументирано 

компрометирана от големия италианския историк Емилио Джентиле в неговите 

изследвания, посветени на феномена тоталитаризъм
3
. 

След рухването на социализма в Съветския съюз и Източна Европа настъпи 

т.нар. документална, или архивна революция. Изригването на този документален 

вулкан изправи изследователите пред ново предизвикателство, пред нов цикъл на 

изследвания и пред нов хоризонт на научните търсения.  

Документалната революция от началото на 90-те години на ХХ в. позволява 

строго пазените тайни за комунизма една по една да започнат да се разкриват. 

Монополът на тоталитарната власт върху историческата наука е напълно премахнат. 

Изследванията на първо време се фокусират върху недостъпни и дори подлагани на 

съмнение епизоди от комунистическото минало
4
. В бившите социалистически страни 

                                         
1 За създаването на тази академична конструкция вж. Sforza, C. Dictateurs et dictatures de l'après-guerre. 

Paris, 1931; Monzie, A. de. Petit manuel de la Russie nouvelle. Paris, 1931; Bruneteau, B. Le Totalitarisme 

Origines d'un concept, genèse d'un débat – 1930 - 1942, Paris, 2010. 
2 Такива са: Раймон Арон (който впоследствие преразглежда своята теза), Корнелиус Касториадис, Денис 

Пешански, Иън Кършоу, Моше Левин, Хана Арент и др. (бел. М. Г.)   
3 Gentile, E. Le origini dell'ideologia fascista (1918 - 1925). Bologna, 2001; La via italiana al totalitarismo. Il 

partito e lo Stato nel regime fascista. Roma, 2008; Il fascino del persecutore. George Mosse e i totalitarismi 

Carocci, 2007; Il fascismo di pietra. Laterza, 2007.  
4 Например тайният протокол от Германо-съветския пакт от 23 август 1939 г.; заповедта от 5 март 1940 г. 

за избиването на 25 хиляди полски офицери и политици, подписана от всички членове на съветското 

Политбюро; съставените в Москва досиета на комунистически функционери от цял свят; 
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от Източна Европа т.нар. документална революция също дава своите плодове. Редица 

теми, смятани преди това за „теми-табу”, привличат внимание и започват да се 

изследват от местните историци, получили в различна степен достъп до архивите. Така 

се появяват много изследвания, посветени на различни аспекти на комунистическите 

режими като политика, икономика, култура и спорт. Всеки от тези аспекти е подложен 

на своеобразна научна дисекция и се „радва” на различни интерпретации от страна на 

изследователите
5
. 

В тази статия под формата на кратък историографски обзор ще се спра на 

основните постижения на съвременната историография в областта на спорта с 

тоталитарни характеристики в Източна Европа и Съветския съюз. В изследването ще 

изхождам от разбирането за тоталитарния характер на спорта в тези държави. Въпреки 

националните им специфики и вътрешното развитие на тоталитарния модел през 

годините, неговата логика остава същата до самия разпад на системата.  

Под наименованието „Източна Европа” имам предвид геополитическия термин, 

възникнал във времето на Студената война. Под определението „съвременна 

историография” разбирам историческите изследвания след 1989 г., т.е. освободените от 

държавна намеса научни търсения в областта на социалистическия спорт. 

В началото на източноевропейския „посткомунизъм” темата за 

социалистическия спорт остава встрани от вниманието на местните историографии. 

Акцентът пада върху партийната история, бившите тайни служби за сигурност, 

социалистическата икономика, културата, религията и т.н.    

В Западна Европа и Северна Америка обаче интересът към явлението започва да 

се появява още в разгара на Студената война (в края на 70-те години). Този интерес е 

провокиран от международните спортни успехи на Съветския съюз и 

източноевропейските социалистически страни, които през 60-те и 70-те години 

главоломно нарастват
6
. Изследователи като Джеймс Риърдън, Владимир Костка, 

Дейвид Чайлдс, Рой Клъмпнър, Брайън Пендълтън и Ер Джей Пикъринг фокусират 

                                                                                                                               
„революционните” инструкции на Ленин; системата концентрационни лагери – ГУЛАГ и още много 

други. 
5 Повече по въпроса вж. Даскалов, Р. Българският комунизъм в историографията. В: История на Народна 

република България. Режимът и обществото. Под общата ред. на Ив. Знеполски. София, 2009, с. 661 - 

700. 
6 Когато през 1952 г. комунистическите държави дебютират на олимпийските игри в Хелзинки, те 

печелят 29% от медалите, в Мюнхен през 1972 г. процентите вече са 47, а през 1976 г., в Монреал – 57%. 

Подробна таблица за олимпийските шампиони през тези години вж. в: The Olimpics. Athens to Athens 

1896 – 2004. Под ред. на M. Rendell. London, p. 338 - 359.  
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заниманията си върху Съветския съюз, Чехословакия, Китай, Германската 

демократична република и Куба. Те се спират на политиката в посочените държави в 

областта на спорта, превърнала ги в изключително успешни спортни нации
7
. 

Впоследствие и други се насочват към подобен вид изследвания, като наред с 

държавната спортна политика, анализират и конкретните физико-психологически 

аспекти в спортната политика, в частност, както и политическите стратегии на 

комунистическите партии за укрепване и стабилизиране на режимите във вътрешен 

план, както и международното значение на социалистическия спорт в контекста на 

Студената война. Сред тези автори се открояват имената на Джон Хоберман, Григорий 

Рейпорт и Майкъл Йесис
8
. 

След края на Студената война интересът към тоталитарния спорт на бившите 

комунистически държави още повече се увеличава, но предимство отново имат 

изследванията на англоезичната историография. В края на 80-те и началото на 90-те 

години масовият интерес към разпадането на социалистическите общества не 

подминава и изследователите. Трансформацията на спорта в бившите социалистически 

държави е обект на изследванията на Джон Хоберман и Тери Тод
9
.  

С отварянето на архивите и с течение на времето англоезичните автори все по-

смело пристъпват към специализирани и задълбочени проучвания, посветени най-вече 

на различни аспекти на съветския социалистически спорт
10

. Такова изследване е 

впечатляващата книга на Робърт Еделман „Истинско забавление: История на спортния 

зрител в СССР”. В центъра на проучването на Еделман е двупосочната връзка между 

държавната политика и популярната култура, в случая на субкултурата на любителите 

на спорта в Съветския съюз
11

. 

                                         
7 Riordan, J. Sport in Soviet Society: Development of Sport and Physical Education in Russia and the USSR. 

Cambridge, 1977; Sport under communism – The USSR, Czechoslovakia, The G.D.R., China, Cuba. Под 

общата ред. на J. Riordan. Montreal, 1978.  
8 Hoberman, J. Sport and Political Ideology. London, 1984; Raiport, G. Red Gold: Peak Performance Techniques 

of the Russian and East German Olympic Victors, New York, 1987; Yessis, M. Secrets of Soviet Sports Fitness 

and Training. New York, 1988. 
9 Hoberman, J., Todd, Т. Soviet reform program frees sports. // Austin American-Statesmаn. November 15, 

1987, р. 20; Soviet journalists applying glasnost to sports. –In: Austin American-Statesman, April 16, 1989; 

Hoberman, J. The Transformation of East German Sport. –In: Journal of Sport History, Vol. 17, No. 1, 1990, p. 

62. 
10 Riordan, J. Sport, Politics and Communism. Manchester, 1991; Riordan, J., Krüger, А. The International 

Politics of Sport in the 20th Century. London and New York, 1999; Arnaud, P., Riordan, J. Sport and 

International Politics. New York, 1998.  
11 Edelman, R. Serious Fun: A History of Spectator Sports in the USSR. New York, 1993. 
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Безспорен принос към темата за тоталитарния спорт представлява изследването 

на Пиер Арно и Джим Риърдън „Спорт и международна политика: Влиянието на 

фашизма и комунизма в спорта”, посветено на институционализирането и развитието 

на спортната политика в тоталитарните общества в Европа в периода между двете 

световни войни. Направен е аргументиран анализ как спортът се използва като 

инструмент за пропаганда и психологически натиск от страна на водещите в 

междувоенния период политически и спортни нации – Германия, Италия и СССР. 

Също така е разгледана и ролята на значими и международни организации в подкрепа 

на спортната политика на съответните държави като Католическата църква и 

Международното спортно работническо движение
12

. 

За специфичната политиката на тоталитарната власт в областта на спорта пише и 

Евелин Мертин в своето изследване „Представянето на героите: Спортистите като 

модели за подражание на новия съветски човек”. В това изследване се извеждат 

няколко основни функции, които спортът е натоварен да изпълни в името 

тоталитарната идеология: 1) спортът трябва да стане единен (общосъветски) и да 

спомогне за засилването на отбраната, боеспособността и здравеопазването на новата 

държава; 2) спортът трябва да играе роля във формирането на ценностната система на 

младите съветски граждани, наред със здравната политика, хигиената и храненето; 3) 

спортът трябва да подпомогне интеграцията между отделните съветски републики. 

Евелин Мартин също така акцентира и върху целенасоченото провеждане на масови 

спортни събития като физкултурни шествия, паради или спартакиади, които се 

превръщат в платформа за пропагандни политически и идеологически съобщения, 

символизиращи единството на комунистическа нация и адресирани към хората от 

всички републики на Съветския съюз
13

.  

В края на ХХ и началото на ХХІ в. специално за различните аспекти на спорта, 

като политика и пропаганда в бившите социалистически страни от Източна Европа, 

предимство отново има западноевропейската и северноамериканската историография. 

Интересен феномен обаче представлява тенденцията, че в тази историография се 

интегрират все повече автори от бившите социалистически държави. Това на свой ред 

поражда още по-задълбочени проучвания на проблемите на социалистическия спорт. 

                                         
12 Arnaud, P., Riordan, J. Sport and International Politics: Impact of Facism and Communism on Sport. London, 

1998.  
13 Mertin, E. 'Presenting Heroes: Athletes as Role Models for the New Soviet Person'. // The International 

Journal of the History of Sport. 2009, 26: 4, p. 471.  
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Като принос в проблематиката можем да посочим научната продукция на българина 

Васил Гиргинов. Той прецизно и последователно разглежда функциите на 

тоталитарния спорт в Източна Европа и в България, прилагайки методите на 

сравнителния анализ. Авторът прави опит да разкрие същността на комунистическия 

режим чрез еволюцията на държавните проекти, концепции, структурни размествания и 

стратегически отношения в областта на спорта. Той откроява четири основни и общи 

характеристики на тоталитарния спорт от съветски тип, а именно: 1) спортът, като 

средство за самостоятелно развитие на общността; 2) спортът, като форма на групова 

идентификация; 3) спортът, като форма на социална мобилизация; 4) спортът, като 

средство за вярност към политиката на партията-държава и осигуряване на място на 

всички в системата
14

. 

Разглеждайки историографията, посветена на социалистическия спорт в Източна 

Европа, на първо място трябва да поставим изследванията за ГДР, което се дължи на 

бързото интегриране на източногерманската историческа проблематика сред 

професионалната колегия на бившата Федерална република. Това интегриране 

позволява на изследователите от двете страни на падналата „желязна завеса” 

сравнително бързо да започнат сериозни проучвания върху различни аспекти на 

източногерманския комунистически режим, сред които се вписват и изследванията за 

спорта. Именно за спорта в ГДР е и най-значителна в бившата Източна Европа 

вътрешна историографска база
15

. Това обстоятелство обаче не пречи историята на 

спорта в ГДР да циркулира в научен оборот и в англоезичната историография
16

. 

                                         
14 Girginov, V. „Totalitarian sport: towards an understanding of its logic, practice and legacy” // Politics, 

Religion & Ideology 2004, „Pre-totalitarian, Totalitarian and Post-totalitarian Masculinity: The Projection of the 

Male Image in Sports Policy in Bulgaria”. // European Sports History Review, 2000, № 2, p. 160 – 184; 

'Bulgarian Sport Policy 1945 - 1989: A Strategic Relations Approach'. // The International Journal of the History 

of Sport 2009, 26: 4, р. 515 - 538. 
15 Това са някои от по-важните заглавия: Berendonk, B. Doping. Von der Forschung zum Betrug Hamburg, 

1992; Ewald, M. Ich war der Sport, Berlin, 1994; Spitzer, G. Die Strukturkrise der achtziger Jahre - // Spitzer, 

G., Teichler, H. J., Reinartz, K. (Hrsg.), Schlüsseldokumente zum DDR-Sport. Ein sporthistorischer Überblick in 

Orginalquellen. Aachen, 1998; Ahrens, W. Sportwunder DDR? Spurensicherung: KJS in der DDR. In: Beiträge 

zur Sportgeschichte, Heft 11,2000; Erbach, G. Der DDR - Sport im Zerrspiegel neokonservativer 

bundesdeutscher Sportgeschichtsschreibung und der etablierten Medien In: Becker, D., Mechler, S. (Hrsg.): 

Priester der Klio? Berlin, 2007, s. 151; Huhn, K. Ullrich: Die DDR bei Olympia. Berlin, 2001; Wonneberger, G., 

Westphal, H., Oehmigen, G., Fiebelkorn, J., Simon, H., Skorning, L. Geschichte des DDR-Sports. Berlin, 2002. 
16 Скоро например беше издадено поредното задълбочено изследване върху проблемите на спорта на 

ГДР: Dennis, M., Grix. J., Sport Under Communism. Behind the East German 'Miracle'. Basingstoke, 2012.  
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 Полската историография, занимаваща се със социалистическия спорт, по обем 

на изследванията се нарежда веднага след немската
17

. Трябва да се отбележи обаче, че 

основните концептуални изследвания за полския социалистически спорт отново 

принадлежат на англоезичната историография, макар и някои от авторите да са 

поляци
18

. 

 Стойностните изследвания за чехословашкия спорт, като обем, значително 

отстъпват от тези за останалите източноевропейски държави
19

. Това може би се дължи 

на разделянето на Чехия и Словакия след края на социализма. В изследванията 

преобладават общите и енциклопедични издания, концентрирани най-вече върху 

хронологическия аспект на чехословашкия спорт.  

Почти същото може да се каже и за Унгария, където дисбалансът между 

проучванията за спорта и други аспекти, свързани с комунистическия период е 

значителен
20

. Въпреки това, в англоезичната историография отново присъстват няколко 

сериозни панорамни изследвания, посветени на унгарския комунистически спорт
21

. 

В Румъния нивото на проучванията може да се съпостави с това на Чехия и 

Унгария. Там освен многобройните пропагандни материали, спомени и 

енциклопедични издания има незадоволително количество научни изследвания
22

. 

                                         
17 Заглавията на полските автори, които си заслужава да се отбележат, са следните: Chełmecki, J. ‘Wkład 

Pan´ stwowego Urze˛du Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w modernizacje˛ programu 

rozwoju kultury fizycznej w Polsce (1927 – 1939).  In: Polska kultura fizyczna w czasach zaboro´w i Drugiej 

Rzeczypospolitej, ed. by R. Wasztyl. Krako´w: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 

2002.; Ferenc, J. Sport w słuzbie polityki: Wys´cig Pokoju 1948–1989. Warszawa, 2008.; Gaj, J.,  Ha˛dzelek, К., 

Dzieje kultury fizycznej w Polsce. Poznan´, 1997; Godlewski, P. Sport w Polsce na tle politycznej 

rzeczywistos´ci lat 1944 – 1956. Poznan´, 2006. 
18 Fryc, A., Ponczek, M. 'The Communist Rule in Polish Sport History. The International Journal of the History 

of Sport (2009), 26: 4, р. 501 - 514; Lenartowicz, M., Karwacki, A.  ‘An Overview of Social Conflicts in the 

History of Polish Club Football’. //  European Journal for Sport and Society, 2, 2005, № 2, р. 97 – 107. 
19 Тези стойностни изследвания са дело на чехи, но са публикувани в авторитетни англоезични списания 

като американското „European Journal for Sport and Society” и американското „International Journal of the 

History of Sport”: Keshock,  C. M. Historical, psychological and cultural influences upon the sport success of 

Czechoslovakian athletes. //  European Journal for Sport and Society 2009, 6 (2), р. 179 - 188; Kavalir, P. Sport 

in the value system of Czech adolescents: Continuity and change. // The International Journal of the History of 

Sport 2004, 21 (5), р. 742 – 761. 
20 Тук изненадващо е, че може би най-стойностното проучване за спортната политика на унгарската 

комунистическа партия е издадено преди 1989 г.: Kutassi, L. A Magyar Kommunista Part Sportpolitikaja, 

1944-1948. Budapest, 1987.  
21 Foldesi, G. S., Social Status and Mobility of Hungarian Elite Athletes. // International Journal of the History of 

Sport, 2004, 21:5, р. 710 – 726; Molnar, G. Hungarian Football: A Socio-historical Overview. //  Sport in 

History. Volume 27, Issue 2, 2007, р. 293 – 317;  
22 Като изключение можем да посочим стойностната бакалавърската теза на Лоредана Некула от 

Университета в Букурещ, посветена на комунистическата пропаганда със средствата на масовия спорт: 
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Англоезичната историография и тук „отсрамва” румънците с впечатляващата докторска 

дисертация на Михаела Андра Ууд, посветена на румънските гимнастички по време на 

студената война, но разглеждаща в широка перспектива характеристиките на 

румънския комунистически спорт
23

. 

Със съжаление трябва да отбележим, че България спада към групата на по-слабо 

развитите спортни историографии, нареждайки се до Чехия, Словакия, Унгария и 

Румъния. Освен значителната пропагандна литература от периода преди 1989 г., 

спомени на спортисти или спортни деятели, както и няколко издания с енциклопедичен 

и панагеричен характер изследванията вътре в страната се броят на пръстите на едната 

ръка
24

. Разбира се, тук трябва да отбележим, че и българското присъствие в 

англоезичната историография е подобаващо застъпено с вече споменатите изследвания 

на Васил Гиргинов. 

В заключение можем да направим обобщението, че съвременната 

историография, посветена на тоталитарния спорт в Източна Европа, е обособила своите 

контури в лицето на англоезичната историография във Великобритания и Северна 

Америка. Всички тези изследвания са публикувани и продължават да се публикуват по 

страниците на авторитетните англоезични периодични издания, каквито са 

американските: „Austin American-Statesman” и „Journal of Sport History”, британските 

„The International Journal of the History of Sport”, „European Sports History”, Politics, 

Religion & Ideology и „Review Sport in History” и швейцарското „European Journal for 

Sport and Society”. В редица северноамерикански и британски университети все по-

често се разработват магистърски тези и докторски дисертации за социалистическия 

спорт. Местните източноевропейски историографски школи могат да се разделят на две 

групи. В първата попадат по-напредналите в това отношение страни като Германия и 

Полша, а във втората (изоставащи) към този момент се намират Чехия, Словакия, 

Унгария, Румъния и България. Въпреки всичко, в последните години тенденцията да се 

отделя специално научно внимание на тоталитарния спорт като специфична 

                                                                                                                               
Necula, L. Propaganda comunistă prin sportul de masă în România, 1971 – 1989. Бакалавърска теза, 

Университет на Букурещ, 2002. 
23 Wood, M. A. Superpower: Romanian Women's Gymnastics During the Cold War. Ph.D. diss., University of 

Illinois at Urbana-Champaign, 2010. 
24 Това са докторските дисертации на Лозан Митев и Десислава Стоянова, успешно защитени в 

Националната спортна академия „Васил Левски”: Митев, Л. Телесната култура в тоталитарната държава 

– изграждане на българския модел (1937-1949). София, 2002 (непубл.); Стоянова, Д. Създаване на 

Българския олимпийски комитет и неговата дейност от 1923 до 1982 г. София, 2009 (непубл.).  
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характеристика на източноевропейските социалистически държави става все по-

отчетлива.              
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Разведряване на атмосферата сред интелигенцията през 50-те години 

на XX век в Източния блок - съпоставка между Централна Европа и 

България 

 

Христина Георгиева 

 

След смъртта на Сталин март 1953 г., в Съветския съюз и в европейските му 

сателити започва един постепенен процес на размразяване на застиналата сталиниска 

система. Този процес се усеща от интелигенцията и се изразява в разведряване на 

атмосферата  и повишаване на критиката към близкото минало не само чрез  добре 

познатата  форма на двуединството критика – самокритика, а в доста по- голям мащаб. 

Тази тенденция получава своя  тласък и след XX конгрес на КПСС и т.нар. 

размразяване, но ако за социалистическия лагер това означава  основно промени на 

приоритетите за икономическо развитие, то за централноевропейските страни пътят на 

промяната е започнал, но в  друга сфера. 

Те поставят началото на своя път към  осъзнаване на нуждата от възвръщане на 

демократичните ценности, който намира израз първо в дискусия сред общественото 

пространство и после в масово протестно движение. 

Още при първата възможност за освобождаване на духа, представителите на 

интелигенцията в централно европейските страни се включват със страст в 

обществените дискусии. В началото те се водят предимно по партийни събрания, но 

скоро се пренасят в свободното политическо и интелектуално пространство. Така се 

ражда и новият централноевропейски феномен: първите дискусионни клубове на 

интелигенцията. 

 Това става през пролетта на 1955 г. в Полша, в жилището на Ева и Юлиуш 

Гажтецки, а клубът е наречен Клуб на кривото колело. Успяват да се поставят на 

вниманието на общественото съзнание редица въпроси - за отговорността, за страха, за 

облагите и привилегиите, за хуманизма, за свободата, за цензурата и много други, 

които подлагат под съмнение досегашния социалистически режим. Участие в този 

процес, критикуващ близкото минало и някои постулати, считани за непоклатими 

камъни на социалистическата постройка, вземат широки обществени кръгове. 

Горещите спорове, които изпълват страниците на в. "Нова култура", добиват по-скоро 
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мирогледен (може да се нарече и идеологически), отколкото литературно-културен 

характер.
1
  

В този първоначален етап обществените дискусии невинаги се отличават с 

категоричност по отношение на въпросите, свързани  с осмислянето на миналото.  

Наблюдава се съществуването  на една  раздвоеност, за което говори например 

противоположното отношение на  полската интелигенция спрямо въпроса за  вината. 

Според значителна част от нея вината за престъпленията, насилията и 

погазването на свободата не може да се разпределя по равно. Полският писател Йежи 

Путрамент класифицира в три групи ,повярвалите в сталиновия социализъм. Първите 

са тези, които "нищо не са знаели и са повярвали сляпо на Сталин" (сиреч не са се 

замисляли, защото едва ли по друг начин може сляпо да се повярва в думи, толкова 

отличаващи се от действителността). Втората се състои от тези, които знаят, но са се 

опитвали да се борят за правилното, да правят възможно най-доброто в трудните 

времена. А в третата група са хората, които са знаели истината и въпреки това са 

служили и обосновавали нещо, в което не вярват.По същото време поетът партиец 

Адам Важик пише "Поема за възрастни", посветена на проблемите на съвестта на цяло 

едно поколение по отношение на близкото минало.Двете тези съществуват като 

контрапунктове в общественото съзнание, подготвяйки го за осъществяването на 

синтеза. Важността на тези въпроси личи от тяхната трайност и актуалност в годините, 

те са сложни и изискват време за осъзнаване и преосмисляне с оглед на нови 

демократични норми и ценности. 

Съживяването на свободата в културния живот в Полша ясно се проявява по 

време на Петия световен фестивал на младежта и студентите, проведен във Варшава 

през 1955 г., където на общополската изложба на пластичното изкуство, в която излагат 

предимно млади творци, започва противопоставянето на соцреализма, превърнал се в 

просто натуралистично илюстраторство. Строгите принципи на политическия канон 

престават да определят търсенията на свободолюбивите  млади полски художници.  

Също както и в полския случай, и в Унгария полъхът  на недоволството покълва 

в средите на интелигенцията, която  намира трибуна по страниците на пресата, на 

заседанията на Съюза на унгарските писатели и в дискусионните клубове (най–активен 

от които е кръгът "Петьофи”).  

                                         
1 Баева, И. Източна Европа след Сталин, 1953 - 1956. Полша, Унгария, България и Чехословакия. София, 

1995, с. 37. 
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В хода на дискусиите градусът на напрежението нараства – пример за което е 

срещата, в която вдовицата на Ласло Райк разказва за следствието и съда, за 

ужасяващите условия и преживените унижения от нея и от мъжа й. За отвореността на 

унгарското обществено съзнание към  важността на отработването на този тип 

информация, свидетелства фактът, че цяла Будапеща говори за тази среща. Още по-

голямо впечатление прави фактът, че общественото съзнание в Унгария на този етап 

успява да стигне до ясно разграничаване на приоритети, за което говори изказването на 

писателя Тибор Дери.Той задава въпроса каква е причината за кризата, и отговаря: 

"Няма свобода. Аз се надявам, че няма да има повече полицейски терор. Оптимист съм 

и се надявам, че ще се отървем от нашите сегашни лидери. Но да не забравяме, че ни е 

позволено да дискутираме тези въпроси само благодарение на разрешение отгоре. Те си 

мислят, че е добре да пуснат излишната пара от врящия бойлер. Ние обаче искаме дела 

и искаме възможност да говорим свободно! Ние се борихме за толкова много неща, че 

забравихме за главното. А то е хуманизмът." 

Разказите на несправедливо осъдените, които излизат живи от затворите на 

ракошистка Унгария вследствие на започналия процес на т.нар. размразяване, 

изиграват за унгарското общество и особено за унгарските интелектуалци отрезвяваща 

роля. Писателите марксисти не могат да си простят доверието, с което са се отнасяли 

към фалшифицираните обвинения и към процесите. В криза е вярата им в хуманността 

на системата, вяра, оказала се сляпо доверчива. Налице е  модел на поемане на 

собствена отговорност и степен на покаяние. Разочарованието води до дълбока 

преоценка. 

За повишаването на критиката и разширяване на дискусията сред 

интелигенцията в другата централноевропейска страна от социалистическия лагер – 

Чехословакия, разказва в  спомените си Вацлав Хавел, говорейки за  съществуването на 

„друга култура”, паралелна на официалната. Той описва полулегалния литературен 

живот на група „набор тридесет и шест”, където са водили първите си 

политикономически,  литературни и други дебати група момчета, родени през тридесет 

и шеста година. Тази активност  на писателите  в Чехословакия обаче,за разлика от 

останалите центалноевропйски страни, не е подета от обществото. 

По още по-ограничен начин в България дискусията остава единствено сред 

партийната интелигенция, а до обществеността не се допуска такава. Тя е изразена най-

вече сред писателите. За контраста с централноевропейските страни и българската 

действителност обаче говори фактът, че дискусията сред интелигенцията  се 
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ограничава  до въпроси тясно свързани с творческата и най-вече с писателската 

дейност. Така свободомислието на писателите и тяхната критика засяга чисто 

писателски въпроси, свързани с догматизма, липсата на преводна литература от 

западни страни, за пресилването на положителните тенденции и др. Единични са 

случаите, когато се поставят въпросите в по-общ план, като например на годишното 

събрание на писателите на 17 февруари 1955г. писателят Павел Вежинов, търсейки 

вината за ограничаването на творческата свобода загатва, без да назовава отговорните, 

че вината не е само на редакторите и техните своеволия, а трябва да се търси „по-

нагоре”. В отговор на либералният боеви дух на това събрание, проявен от писатели 

като П. Вежинов, Любен Станев, Крум Пенев, Яко Молхов, Радой Ралин, Гочо Гочев и 

др. са проведени срещи на писателите комунисти с В. Червенков. 

Може би по подобие на дискусионните клубове в Централна Европа в България 

през 1955 г. е открита в съюзния орган „Литературен фронт” рубрика – „Трибуна на 

писателя”. Тя отново обаче показва разликата с централноевропейската атмосфера, 

като засяга основно въпроси, свързани с критика за посоката, в която се развива 

българската литературата. 

Преосмислянето на нормите и ценностите в Централна Европа съвпада и за него 

има своето влияние XX конгрес на КПСС и т.нар. размразяване. 

За различната реакция на централноевропейските страни на това, което става в 

Съветския съюз по времето на XX конгрес на КПСС, не без значение е фактът, че, 

наред с доклада на Хрушчов, се взимат и решения, засягащи пряко Полша и Унгария. 

Направените признания отекват остро в двете страни и оказват влияние върху 

еволюцията на и без това сложната политическа ситуация там
2
.   

За разлика от повечето страни от социалистическия блок, в които 

обществеността не е запозната с решенията на конгреса, а постфактум  научава за 

започващата десталинизация, то в Полша се допуска масово запознаване на поляците с 

доклада на Хрушчов, с първия опит за критика на сталинизма, тъй като печатарите 

отпечатват доста по-голяма бройка от поисканата за партийното ръководство, а 

разпространителите моментално я доставят. Това говори за ясно осъзнаване на 

професионален дълг и отговорност, за действие на една гилдия (печатарите), мислеща 

за обществеността и съзираща нуждата от промяна. 

                                         
2 Баева, И. Източна Европа след Сталин..., с. 46. 
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Съдържащата се в доклада теза за индивидуален национален път към 

социализма се осъзнава в Полша като връщане към предложения навремето от Гомулка 

"полски път към социализма". Това кара  все повече хора да си задават въпроса за 

смисъла на извършеното в предходните години и да подлагат под съмнение посоката 

му.  

Още по-конкретни и яростна става дискусията  в Полша след XX конгрес           

на КПСС. 

Откровеността на публичния изказ личи и от самото поставяне от полските 

интелектуалци на въпроса за страха. Отново е налице една двойственост, характерна за 

тази първа фаза на процесите: на един дъх се изказва страхът от последиците (т.е. от 

оказването в ролята на жертва) и страхът от загубата на облагите и привилегиите 

(спрямо други хора, поставяни в позицията на жертва или поне диспривилегировани). 

Един от участниците в интелектуалната дискусия писателят Антони Слонимски казва 

открито: ”...дори ако това не е страх от непосредствено ликвидиране или от обвинение 

в шпионаж, то е дълбоко деморализиращ страх от загуба на печалбите, значението, 

привилегиите". 

Задава се и въпросът  доколко отделният човек като личност е бил способен да 

се съпротивлява на наложената отвън система и доколко е бил принуден да участва 

пасивно или активно в наказателните  механизми. 

Пълната реабилитация на Гомулка, както и свободата, която кара полската  

интелигенция да вярва, че поема съдбата си в ръце, поставя работническата прослойка  

в ситуация, неадекватна на тази приповдигната атмосфера. Може би това е една от 

причините голямото недоволство срещу системата в Полша през 1956 г. да се разрази 

именно сред тях. 

Работническото недоволство  поставя началото на бурната полска 1956 г., 

известна и до ден днешен в Полша с имената на двата месеца, изписани с главни букви 

- Юни и Октомври.  

Въпреки строго икономическия повод за протеста от страна на работниците в 

Познан, постепенно се достига до послания, свързани със съпротива срещу режима и 

искания за либерализация. 

Поведената от интелигенцията съпротива срещу комунистическата власт, 

доколкото тя ограничава свободата за самосъзнание, за лично достойнство, за 

свобода на мисълта и действието, се оказва  подкрепена  и от част от  полската 

общественост. Тя се изразява в този първи за Централна Европа  масов протест. 
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Отново личи една двойственост, като конкретният повод и исканията на 

първоначалния състав противоречат на изкристализирането на посланията за 

либерализация и независимост. 

Динамичността на събитията и дългите обсъждания в самата партия доказват 

желанието на управляващите да отговорят на протестните настроения на обществото и 

да бъдат в тон с променящата се ситуация. Това води и до реакция от страна на СССР, 

като в Полша пристига делегация, оглавявана от самия Хрушчов. 

Голямата активност на поляците, която се изразява в  излизане на площадите, 

организиране на митинги от младежи и работници, не позволява половинчато 

излизане от ситуацията. 

След избирането на Гомулка за нов държавен ръководител, той излага 

вижданията си за бъдещето на Полша, но го прави не само пред членовете на ЦК, а 

пред целия полски народ, тъй като за пръв път работата на  пленум е предавана по 

радиото. Този факт говори сам по себе си за размера на демократичност, който си 

възвръща Полша през 1956 г. 

Унгарският масов протест през същата 1956 г.  вече ясно отличава, послания 

свързани с проблемите на духа, човешкото достойнство, националната 

идентичност и суверенитета.  

Унгарското общество губи търпение, след като призивът на новия стар лидер е: 

всичко да започне отначало, на "чиста страница", без "да се говори за миналото". 

Това противоречи на подетата от интелигенцията съпротива, изразяваща се в 

обществената дискусия, която категорично осъжда миналото и припомня забравени 

демократични ценности. 

Интелектуалците и студентите очертават в общи линии исканията на бъдещата 

революция, като безспорно на първо място застава защитата на националното 

достойнство. 

Вацлав Хавел описва духа на времето и неговата обърканост така: „Сталин беше 

паднал, в Унгария кървеше революция, на трона в Полша седна докарания едва ли не от 

затвора за криминални престъпници Гомулка, не беше ясно накъде отива света, какво е 

валидно и какво не, какво да мисли човек...”
3
 

В такава обстановка на предопределена промяна е проведен Априлският пленум 

в България през 1956 г. Той е открит на 2 април без предварително оповестяване - 

                                         
3 Хавел, В. Задочен разпит София, 1992, с. 51 – 52. 
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българската общественост научава за неговите заседания от слухове, от споделеното от 

членове на  ЦК и от западните радиостанции. Това показва контраста с централно 

европейските общества, за разлика от Полша например  българската общественост не е 

запозната  нито с  решенията на XX конгрес, нито с протичането на Априлския пленум, 

а постфактум научава за започващата десталинизация. От една страна, цензурата не 

позволява на обществото да получи тази информираност за доклада на Хрушчов и за 

заседанията на българския пленум,  а от друга - началото на промяна се чувства и всеки 

може само да си представя каква е тя  и за какво се отнася. 

В този дух протичат и първите две събрания на българския Съюз на писателите, 

които са прекъснати, тъй като се е създала опасност да се приеме резолюция против 

решенията на Априлския пленум. 

За пълното надмощие на свободомислещите елементи на тези две събрания  

говори по- късно Г. Караславов: ”Работата беше стигнала до там – отбелязва той, че 

ония, които стояха на партийни позиции и провеждаха линията на партията, на 

партийните събрания не можеха да продумат, защото върху тях се сипеха най-остри 

нападки, че са чекисти, че са агенти и инструмент на Държавна сигурност.”
4
 

Членовете на партийната организация на Съюза на писателите издигат искане за 

свикване на конгрес на БКП, който да избере нов ЦК. На 25 април е проведена среща  

на българските писатели с актива и ръководните комунисти от ДС. Доклад изнася Т. 

Живков, в който ясно се заявява, че всички призиви за конгрес на партията са 

неоснователни. Точно тук той отговаря на въпроса, задаван неколкократно до този 

момент: Защо не се публикуват материалите от пленума? Основните аргументи са два: 

„ ...не защото искаме да скрием нещо от народа, а за да не предизвикваме вълнения като 

тези в Полша” и „ да не даваме хляб на империалистите да ни критикуват”
5
. В крайна 

сметка на трето събрание на българските писатели е приета резолюция в подкрепа на 

Априлския пленум. 

Всички дискусии от април до ноември 1956 г. са белязани от изострени 

личностни противоречия между отделни писатели. От едната страна са Радевски, 

Караславов, А. Тодоров и още неколцина, а от другата - очертаващата се опозиция, сред 

                                         
4 Мигев, Вл. Българските писатели и политическата власт в България 1944 - 1970г.) С., 2001, с. 138. 
5 Христова, Н. Конфликтът власт – интелигенция през 1956 – 1957. - В: Дойнов, П., 1956 г. Априлският 

пленум и литературата. Унгарското въстание и българските писатели. София, 2007, с. 33. 
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която личат имената на Людмил Стоянов, Крум Пенев, Павел Вежинов, Емил Манов, 

Христо Ганев, Гочо Гочев Радой Ралин и др. 
6
. 

Към дискутирането на въпроси, отнасящи се до дотогавашната система, се 

включва и българската журналистика. В тържествения първомайски брой на в. 

"Отечествен фронт" са публикувани статията "Интервю с народа за дребните неща" на 

Вл. Топенчаров и фейлетонът "Първи май, Първи май" на Генчо Узунов с карикатури 

на Марко Бехар. Основният образ, използван в статията и добил популярност, е този за 

"перденцата" по служебните коли, които отделят "народните представители" от народа. 

В статията има връщане към романтиката на миналото  чрез призив да се пазят старите, 

изконни добродетели на партията. Критика личи и във фейлетоните на Радой Ралин, 

Васил Цонев, Генчо Узунов, публикациите на Георги Найденов. 

Тази статия е в синхрон с излизащите многобройни материали,критикуващи 

незаконните привилегии в унгарските вестници (коли със спуснати завеси, специални 

магазини, изолирани от окото на народа вили и други). 

Търпението на партийното ръководство в България, свикнало критиката да 

върви само от горе на долу, започва да се изчерпва през май, когато първите критики са 

последвани от други. 

Денят на печата 5 май дава повод за критична преоценка на журналистическата 

дейност. В словото на председателя на СБЖ Вл. Топенчаров се дава сурова оценка на 

догматизма, сухотата, цитатничеството в пресата. Тези констатации водят, естествено, 

до искането за право на свобода и независимост на печата. 

Почти веднага след статията на Топенчаров "Интервю с народа за дребните 

неща"  за необходимостта от десталинизация на журналистиката, Политбюро реагира 

по познатия начин. Снета е длъжността „главен редактор” на Топенчаров и е наредено 

наблюдаването  от трима души  на в. „Отечествен фронт”. 

На 20 май във в. "Работническо дело" излиза голяма редакционна статия, 

озаглавена многозначително "За правото дело на партията, против дребнобуржоазната 

разпуснатост". Тя изразява официалната партийна позиция към публичната дискусия, 

започнала след Априлския пленум, като я вижда в краските на "дребнобуржоазното 

критикарство и дребнобуржоазната разпуснатост" 
7
. 

Управляващите предприемат активни мерки за сподавяне на оформилата се 

атмосфера на недоволство. На 25 май 1956 г. се състои съвещание с първите секретари 

                                         
6 Дойнов, П. 1956 г. Априлският пленум и литературата ..., с. 22. 
7 Баева, И. Източна Европа след Сталин..., с. 159. 
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на окръжните и околийските комитети на БКП.  Задачата е да се проведат нови 

събрания във всички партийни организации в страната, на които да се разгледа 

докладът на Т. Живков от 25 май и  да се поиска обяснение от направилите „нездрави 

изказвания”. 

 На 20 юли пред партийното бюро са повикани Радой Ралин и Крум Пенев, за да 

отговарят за своите „антипартийни изказвания”. 

Въпреки това, на събрание на българските писатели  на 16 октомври 1956 г.  

Людмил Стоянов нарича статията от 20 май във  в. „ Работническо дело” реакционна, 

„защото връща развитието назад, а не го тласка напред...”. Такова е мнението и на Е. 

Манов, Радой Ралин, Мих. Величков,  Гочо Гочев и др. На това събрание Мих. 

Величков заявява: „...в нашата психика се е създало едно приспособяване, едно 

приемане за нормално на редица неща, които влизат в противоречие с понятията на 

хуманизма”. Той поставя искане у нас да се извърши тържествено погребение на Тр. 

Костов, каквото е било направено на Ласло Райк в Унгария. 

Относно унгарските събития Радой Ралин заявява: „Тези въпроси не са толкова 

прости, то не е,  дето казва народът, да го отсечеш като с халваджийска тесла. Трябва 

да се мисли по тези въпроси, да има различия. Досега у нас се смяташе, както пишеха и 

нашите поети, еднакво да мислим, еднакво да мечтаем. Ние не бива и не можем да 

мислим еднакво.” 

Тези изказвания на писателите в България показват осъзнаването на  връзката с 

важните  процеси, започнали в централноевропейските страни. И поставянето на 

преден план на позабравени ценности като хуманизма и диференциацията. За 

съжаление тези прозрения  от страна на писателите остават изгубени, тъй като 

българското обществото е дълбоко затънало в пропагандираните нагласите и 

светогледните принципи, налагани от тоталитарната система. 

Всичко това не позволява на българската общественост да достигне до важните 

въпроси за страха, за вината, за отговорността, за жертвите, за  облагите и 

привилегиите,  в които се корени осъзнаването на нуждата от автентична промяна към 

демократични норми и ценности. 

  Всъщност реакцията е, че, вследствие на тези остри  критики от средите на 

творческите съюзи и във връзка с унгарските и полските събития, в България започва 

да се разпространява негативно отношение към творческата интелигенция. От 

партийните среди се създава представа, че писателите, композиторите и художниците 

живеят в разкош, получават огромни хонорари и пр. и това, на фона на материалното 
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изнемогване на трудещите се,  води до настройване на обществото срещу 

интелигенцията. Пример за това е изказването на градския партиен актив на 5 юли 1957 

г. на завеждащия отдел в ГК на БКП – София – Младен Грозев, в което с остра 

неприязън се говори за „разните клюкарски централи” в столицата: кафе „България”, 

Клубът на журналистите и пр. – т.е. места, където са се събирали представители на 

творческата интелигенция. Там отивали хора, които не си знаели броя на парите, 

приказвали клюки, клевети и пр. Грозев призовава: „... най-после тези хора да бъдат 

поставени на място”. Други примери са:  писателят Ал. Муратов, който не е допуснат в 

библиотеката на Българската народна банка (в която той е дългогодишен читател) през 

есента на 1956 г., защото: „Вие, сте нещо като клуба „Петьофи” в Унгария”; офицер, 

близък на Е. Манов, му заявил: ”Вас, писателите трябва да ви строят и с шмайзер да ви 

дадат по един откос”.  А живеещият по това време в Шабла, Балчишко, писател Петър 

Славински отбелязва, че след унгарските събития местните партийни кадри започнали 

да странят от него, защото се създало лошо мнение за писателите
8
. 

 Най-масовата реакция на българските  писатели по повод случващото се в 

Унгария е в началото на декември 1956 г. Тогава  във в. ”Литературен фронт” излиза 

обръщението „Нашето мнение”, подписано от 20 писатели, сред които  Емил Манов, 

Людмил Стоянов, Крум Пенев. Те публикуват своето общо мнение като отговор на 

френските си колеги, които протестират срещу съветската намеса в Унгария. 

Оценката на българските писатели е в подкрепа на съветската интервенция, като 

допринесла за затвърждаването на мира. 

В началото на въстанието съществува мълчаливо или по-скоро не публично 

реагиране, което може да бъде разчетено различно – и като активна съпричастност на 

унгарското надигане, и като тайна, масово изповядвана надежда за успех на въстанието, 

и като неутрална регистрация на събитията, и като изчакване, за да се види какво ще се 

случи. 

По-малко от два месеца след погрома на въстанието равносметката на партийния 

секретар на Съюза на българските писатели  Ангел Тодоров е неокуражителна: 

”Съветската армия отиде на помощ на унгарския народ и го спаси от палачите[...] дори 

в такова грохотно време нашите редакции не са залети с вълнуващи политически 

стихове[...] съвсем малцина пишат на такива крайно нужни теми”. Същият А. Тодоров 

в доклада си на партийното отчетно събрание на СБП от 9 март 1957 г. отново 

                                         
8 Мигев, Вл. Българските писатели..., с. 143. 
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констатира: „Дори такива големи събития напоследък като нападението на Египет и 

контрареволюцията в Унгария – събития, които заплашваха света с нова 

империалистическа война, останаха почти незасегнати от нашите поети. Това говори за 

понижен граждански патос, за сериозно изоставане от боевите задачи на нашата поезия, 

за незачитане нейните славни пролетарски традиции” 
9
. 

 В същия дух  Вл. Мигев в своята книга „ Българските писатели и политическия 

живот в България” откроява „ въздържаност”, нежеланието на мнозинството от 

писателите комунисти от активно участие в усилената пропагандна кампания, 

организирана от управляващите по време на унгарското въстание и непосредствено 

след него. Той дава пример, че на съвещание в ЦК на 24 януари 1958 г. Георги Боков от 

„Работническо дело” заявил, че те поканили повече от 15 писатели да напишат 

материал за „унгарската контрареволюция”, но се отзовали само двама-трима, които им 

дали „хилави статии” 
10

. 

Това не означава, че липсват такива материали, но масовото писане е едва след 

края на въстанието, когато всичко е ясно. Стихотворения срещу „контрареволюцията в 

Унгария” от 1956 г. пишат автори като Станю Бончев, Йордан Демирев, Георги Бицин, 

Боян Балабанов, така и поети от ранга на Никола Фурнаджиев, Никола Марангозов, 

Крум Пенев, Любомир Левчев, Константин Павлов  и т.н. 

 На този фон сред литераторите единствен пловдивският поет Йордан Русков 

извършва нелегален акт в подкрепа на унгарското въстание, като съчинява и тайно 

разпространява в София стихотворението си „ Зов за свобода”. 

 На 10 ноември 1956 г. и в следващите дни в пощенските кутии в София 

нелегално се разпространява листовка със стихотворението, придружено от кратко 

възвание, подписано „От групата „Свободолюбци”. Листовката е изпратена и по 

пощата до тридесетина членове на  Съюза на българските писатели. Авторът е 

тридесетгодишен поет от Пловдив, известен дотогава със стихотворенията си за деца. 

Разследването на авторството на листовката отнема на ДС над 2 години. Русков е 

арестуван на 20 януари 1959 г. и осъден общо на 19 години затвор, сведено до 7 години, 

заради най-тежкото престъпление –„през месец ноември 1956 г. е възхвалявал, 

проповядвал и явно пробуждал към престъпления против НРБ”. 

                                         
9 Дойнов, П. Българските образи на унгарското въстание. – В: Прекрасният повод. ІІ. София, 2008, с. 73 – 

74. 
10 Мигев, Вл. Българските писатели..., с. 149. 
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Към подобен тип реакция можем да прибавим и мемоарното есе на Георги 

Марков „Унгарската есен”, писано в емиграция през 70-те години, и неутралните 

бележки на Чудомир в неговия дневник, публикуван едва през 90-те години на XX в. 

В крайна сметка акцията на Русков, която е единствена по рода си сред 

българските литератори, не отеква в празно пространство. Архиви и мемоарни 

свидетелства посочват особения режим на възприемане на унгарското въстание в 

България. По данни на Държавна сигурност за 1956 г. се увеличава близо два пъти броя 

на „анонимките” (това се отнася главно за листовките) в сравнение с 1955 г. 

През 70-те години Георги Марков си спомня: „Малко е да се каже, че всеки 

истински българин  беше с унгарците. Те бяха нашите герои – Давидовците, които бяха 

излезли с гола прашка срещу чудовищно въоръжения Голиат”.
11

 

В публикуваните си посмъртно мемоари  Николай Генчев  разказва за 

„проунгарските настроения” в Инжинерно-строителния институт (ИСИ), където един 

ден осъмнали с надпис по стените – „ Вън съветските интервенти от Унгария”. 

 За големият интерес относно унгарските събития Георги Марков пише, че още 

„рано в зори, по обяд и веднага след работа всичко живо се лепваше за 

радиоапаратите”, хората „слушаха предаванията на всички разбираеми езици (с 

изключение на езика на режима)”. Дори в своя дневник на 28 октомври 1956 г.  

Чудомир, насаме със себе си въздъхва: „Да си дойде жената, че да послушам радио. Аз 

съм от ония патици, които не знаят ни един номер на чужда станция и слушат само 

София” . 

Интересен е случаят с писателя Крум Пенев, за който  става ясно през май 1958 

г., когато на партийно събрание  е изключен от БКП, че той е приветствал публично 

въстанието на унгарските трудещи се 
12

.  

От друга страна,  в  ”Литературен фронт” от 15 ноември 1956 г. Крум Пенев 

публикува стихотворението „Към агресорите”, в което въстанието е представено като 

„палаческа игра”, която води „към робство пак унгарския народ”. Същият Крум Пенев 

подписва и мнението на 20-те български писатели, подкрепящи съветската интервенция 

в Унгария. 

Всъщност това свидетелства за осъществяването по време на социалистическия 

режим в България на  своеобразна двойнственост на изказа. 

                                         
11 Марков, Г. Унгарската есен. – В: Марков, Г. Задочни репортажи за България, С., 1990, с. 113 
12 Мигев, Вл. Българските писатели..., с. 149. 
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В неформалния кръг (семейство, приятели) хората споделят едно, а в 

официалния (работна среда, съседи) се внимава какво се говори. Така част от 

социалистическата интелигенция често мисли едно, пише друго и казва трето. Цената 

на това шизофренно езиково поведение се заплаща по-късно: неговите носители се 

оказват след 1989 г.  объркани по отношение на собствената си роля в миналото, 

съответно съпротивляващи се активно на поставянето на нуждата от неговото 

преосмисляне, на адекватните отговори на въпросите за вината и отговорността.  

Въпреки всичко годината 1956-а е белязана с положителни тенденции в 

литературата. 

 За нея Михаил Неделчев в „Моят поглед към 1956 г.”
13

, казва, че е извършен 

прелом към нормализация в условията на един по-умерен потиснически режим. До 

1955 г. вкл., твърди той, доминират екстремалната социалнополитическа проблематика, 

революционната и военната тема. 1956 г. поне привидно изравнява българското 

общество и образът на врага вече не присъства масово в общественото съзнание. След 

тази година в литературната критика не се говори за „врагове”, а за „сбъркали” и 

„прегрешили”, за „заблудени” автори. 

1956 г. е годината, в която след продължително отсъствие от литературния 

протокол на НРБ отново се появява Атанас Далчев. 

Освен това през май 1956 г. близо до Народния театър в София се появява 

знаменитото кафене „Бамбука” - място, където се събират млади дейци на изкуството. 

В оживени разговори и импровизирани дискусии тук се зараждат радикални идеи. В 

кафенето се разпространяват и „самиздатски” произведения.  

Положително въздействие за обновителните процеси оказва възникването от 

началото на 1957 г. на три нови литературни списания – „Пламък” – второто списание 

на СБП; „Литературна мисъл”  и „Родна реч”. 

Важно място за отразяването на  новите процеси изиграва сп. ”Пламък”. В него 

започват да се публикуват многобройни материали на западни автори. В началото на 

1957 г.  новоизлизащото списание в своята втора книжка в раздела „Теория и критика” 

открива рубрика „Разговори и дискусии”. Тук отново проличават изцяло писателските 

теми, които вълнуват творците - те се отнасят до зародилото се съмнение в метода на 

социалистическия реализъм, до възможната свобода на стилове и литературни течения, 

                                         
13 Дойнов, П. 1956. Априлският пленум и литературата, с. 22. 
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до ролята на писателя като „мислещ и търсещ” творец, до необходимостта от 

реанимация на жанрове, като есето, новелата, диалога, сатирата, фарса и т.н. 

Лятото на 1956 г. и началото на 1957 г. книгите „Семейство Ласкови” на Любен 

Станев, повестта „Недостоверен случай” на Е. Манов и пиесата „Страх”  на Тодор 

Генов показват новия дух на критика срещу социалистическия реализъм. 

През 1956 г. сценаристи и режисьори работят върху новите  филми – „На малкия 

остров” (Валери Петров, Рангел Вълчанов) и „Животът си тече тихо”( Христо Ганев, 

Бинка Желязкова) и други филми, които в началото на 1958 .г ще бъдат подложени на 

унищожителна критика, а „Животът си тече тихо” няма да бъде допуснат до 

прожекция. 

Така с погрома на унгарското въстание  започва нова политическа стагнация в 

България. Показателно за което е, че след 1956 г. в България отново започва да 

функционира (затворения след смъртта на Сталин 1953 г.) лагер в Белене, а цензурата 

засилва своята критичност.  

Набелязват се мерки срещу т.нар. врагове на народната власт,  активизирали се 

след унгарските събития,  като се предприемат изселвания от столицата, изключвания 

от Университета, уволнения от работа. През ноември от Философско-историческия 

факултет са изключени Денчо Бояджиев и Ангелина Врачева, наказани са Васил 

Гюзелев и Делчо Митев, а от Филологическия факултет - Иван Дойчев и Никола Гигов. 

Малко по-късно, в края на 1956 и началото на 1957 г., продължава акцията за 

прочистване на Университета от "класово чужди" и враждебни студенти. Жертва на 

тази акция стават Надежда Илиева, Иван Попов от специалност „Математика”, Ивайло 

Султанов – „Физика”, Рашко Ковачев, Радион Дянков, Петър Арнаудов, Юли Алайков, 

Светозар Стефанов, Вергил Стоянов, Пенчо Линов, Христо Христов – „Право”, Люба 

Дякович, Асен Николов, Дора Караилиева, Петко Пеев, Семиха Борова – „История”, 

Добри Киряков – „Педагогика”, Лиляна Сиракова, Победа Накова, Петра Стоилова, 

Николай Христов – „Българска филология”, Бистра Коларова – „Френска филология”, 

Тодор Табаков, Иванка Попова, Димитър Неделчев, Росица Гуцува, Катя Захариева – 

„Руска филология”
14

. 

Във втората половина на 1957 г. Държавна сигурност засилва наблюдението си 

специално над писателите. Взети са мерки и трите произведения („Семейство Ласкови”,  

„Недостоверен случай”  и пиесата „Страх”) са инкриминирани. Наказани са Гочо Гочев 

                                         
14 Баева. И, Източна Европа след Сталин ..., с. 177. 
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гл.редактор на списание „Театър”, Михаил Величков, написал положителна рецензия 

на пиесата „Страх”, Крум Пенев, Радой Ралин, Людмил Стоянов, Борис Делчев, 

Младен Исаев и други. Така голяма част от интелигенцията е сплашена и целта е 

постигната – тя отново се затваря в себе си. 

Вследствие на засилените мерки за сигурност, с оглед възпирането на каквито и 

да било протестни нагласи в България, обществеността започва във все по-силна степен 

да осъществява вътрешна  себеманипулация  - да  мисли едно, а да говори и пише 

съвсем различно. 

Въпреки моментните  и единични случаи на по-остро поставяне на проблемите и 

търсене на вината от някои писатели, като П. Вежинов, Любен Станев, Крум Пенев, 

Яко Молхов, Радой Ралин,  Михаил Величков, Гочо Гочев и др., продължава да 

господства  тенденция за  легитимация на режима чрез авторитета на високата 

култура. 

Така Централноевропейските общества започват своя път към  осъзнаване на 

нуждата от възвръщане на демократичните ценности на един  доста по-ранен етап. Той 

намира израз  първо в дискусия сред общественото пространство и после в масово 

протестно движение. 

Липсата на открита интелектуална съпротива срещу социалистическия режим в 

България преди 1989 г. се отразява на процесите в страната, като първоначалният етап в 

развитието на общественото съзнание към демократичност започва за България именно 

през  1989 г., а  в Централна Европа е реализиран доста по-рано - още  през 50-те 

години. 

Въпросите за вината, за отговорността, за привилегиите, за хуманизма, за 

свободата,  задавани и широко дискутирани (в т.нар дискусионни клубове) в  

централноевропейските страни, в България са зададени едва през 1989 г. и тогава 

тепърва предстои да бъдат отработени - да преминат през характерната двойственост, 

естествена, според нас,  за тази първа фаза на процесите и да достигнат до синтеза.  

 Това ясно личи от факта, че политическото пространство на първите протести в 

България  през 1989 г.  е изпълнено с противопоставящи се символи. Почти всяка 

издигната теза, лозунг, оценка, позиция, призив съществува заедно със своя антипод, 

представен с относително равна тежест и емоционален интензитет в общественото 

съзнание. Например: на Партийния дом е противопоставен „Градът на истината”, на 

знака за победа – вдигнатия палец – обърнатия надолу, а  пародийните шествия, от своя 

страна, преобръщат съществуващите дотогава властови отношения и норми. 
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Тази двойственост  е само един елемент от многото сходни протестни 

характеристики на този първи етап на развитие на социалистическото обществено 

съзнание към демократичност, които откриваме, съпоставяйки протестите в Централна 

Европа през  50-те  и тези в България през 1989 г. 

И ако унгарските интелектуалци още през 1956 г. протестират остро срещу 

опита да се пропусне важна предпоставка за развитието на общественото съзнание в 

демократична посока - категоричното осъждане на режима и  изказването на Ерньо 

Герьо (партийният ръководител,  поставен на мястото на сталиниста Ракоши) да се 

продължи напред  „без да се говори за миналото” е в основата на унгарския бунт, то в 

България след 1989 г.  не по-напред от тогавашната позиция на Герьо, дори по един 

трагикомичен начин буквално съвпада използваната метафора: неговият призив е 

всичко да започне отначало, на "чиста страница", а призивът към българската 

общественост, към който се присъединяват безпроблемно изявени български 

интелектуалци, е  „да затвори страницата” на миналото.  

Така за разлика от Централна Европа  преломната 1989 година  „заварва” в 

България до голяма степен неосъзнатост на нуждата от демократични ценности. 

Общество, механично следващо новозададените приоритети, без да ги е припознало 

като свои. 
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Понятието „нация“                                                                                     

(през погледите на Ърнест Гелнер, Бенедикт Андерсън и Антъни 

Смит) 

 

Галина Георгиева 

 

Трудно е да се определи какви са точните параметри на понятието  нация. Липсата 

на  точна дефиниция провокира редица автори да се занимават с проблема. И така, днес 

са налице множество концепции и теории, опитващи се да разкрият съдържанието на 

нацията, от които ще разгледам тези на  Ъ. Гелнер, Б. Андерсън и А. Смит. 

Гелнер се занимава с проблема за обхвата на нацията в монографията си  „Нации и 

национализъм”. Там той обръща внимание на различните определения за държава и 

нация и стига до извода, че понятието нация не може да бъде изяснено, преди да се 

изясни понятието национализъм, защото „Национализмът поражда нациите, а не 

обратното”
1
. 

Затова, той се заема първо с разкриване същността на национализма и открива, че 

това  е явление, характерно за ХІХ в., което е породено от смяната на земеделската с 

индустриалната фаза на обществено развитие. В резултат от което се създават условия 

за развитие на писмена "висока" култура, която в личен план задава хоризонтите на 

осъзнатата и споделена национална принадлежност, а в държавен план предполага 

разделянето на Църква и държава. Национализмът използва съществуващото отпреди 

културно богатство по много селективен начин и със значителни трансформации. 

Съживяват се мъртви езици, измислят се традиции и т.н. Много често културата, която 

национализмът претендира, че защитава и възражда, е негово изобретение или 

модификация на добре известни неща. 

За Гелнер  „Национализмът е преди всичко политически принцип според който 

политическата и националната единица трябва да съвпадат”
2
, а невъзможността за 

прилагането му води след себе си редица неприятни последици. Национализмът, като 

принцип, обвързва нация и държава и едната без другата е непълна. Човек без нация не 

се вписва в категориите и подлежи на отхвърляне. Човекът трябва да притежава 

националност, но всъщност нацията не е вроден атрибут на човечеството, въпреки че  

днес изглежда точно така. Нациите, за Гелнер, подобно на държавите, са случайна, а не 

универсална необходимост.  

                                         
1 Гелнер,Ъ. Нации и национализъм. София, 1999, с. 7 
2 Пак там. 



 

 104 

Гелнер разглежда две определения на нацията: културологично и волунтаристично. 

Според първото двама души са от една и съща нация, ако притежават една и съща 

култура (система от идеи и знаци, от връзки и начини на поведение и общуване). А 

според второто - двама души са от една и съща нация, ако и само ако взаимно се 

признават  за принадлежащи към една и съща нация.  

От тези определения следва, че нациите  правят човека, те са артефактите на 

човешките убеждения, лоялност и солидарност. А група хора се превръщат в нация 

само когато  и само ако членовете на групата си признават определени взаимни права и 

задължения  по силата  на споделеното членство. Това взаимно признаване ги превръща 

в нация, а не други споделени качества, отделящи тази група от останалите. 

Двете определения са еднакво основателни и изясняват същностните 

характеристики на нацията, но не са достатъчни, понеже са само аналитични. Те, 

според Гелнер, трябва да бъдат допълнени с разглеждането на три важни фактора: 

власт, образувание и обща споделена култура, защото когато общите социални условия 

съдействат за съществуването на стандартизирани, хомогенни, централно поддържани 

високи култури, обхващащи цели населения, а не само елитни малцинства, възниква 

ситуация, в която културите, ясно определени, с легализирано образование и 

унифицирани, представляват почти единствения тип единица, с която хората се 

идентифицират.  

Гелнер не свързва национализма с изискването за етническо прочистване, а само с 

това за културна хомогенизация.  

За него нациите се раждат от националистическите движения, а проблемът идва от 

факта, че не всички национализми успяват да създадат нации. 

Бенедикт Андерсън също се занимава с проблема за нацията. Във „Въобразените 

общности” разглежда нацията като въобразена политическа общност, въобразена и като 

наследствено ограничена, и като суверенна. Тя е въобразена, защото дори членовете на 

най-малката нация не познават повечето от своите съчленове, не се срещат и чуват с 

тях, но във всеки един е жива представата за тяхната общност. Нацията се въобразява 

като ограничена, защото дори и най-голямата нация има определени граници. Нито 

една нация не се въобразява като съвпадаща с цялото човечество. Въобразява се  като 

суверенна, защото суверенната държава  става залог и емблема на свободата. 

Въобразява се и като общност, защото, независимо от неравенството и експлоатацията, 

които могат да преобладават, нацията винаги е мислена като силно хоризонтално 

другарство. 
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Според Андерсън националността и национализма са културни артефакти от особен 

вид. За да ги разберем правилно, трябва да се види как се появяват в историята, как се 

променят значенията им във времето и защо днес са толкова емоционално убедителни. 

Той смята, че създаването на тези артефакти към края на ХVІІІ в. е спонтанно 

образуване на сложен хибрид от несвързани исторически сили, а веднъж създадени, те 

могат да бъдат присаждани съзнателно или не върху голямо разнообразие от социални 

почви.  

Според него национализмът няма  собствени дефиниции, той едновременно е 

универсален и неопределим и трябва да се разглежда като съотносим с роднинството и 

религията, а не с либерализма или фашизма. Той е тип хоризонтална  въобразена 

общност, която се появява след края на големите империи  и делегитимирането на 

религиозните системи.  

Може да се каже, че ако за Гелнер национализмът е процес на  измисляне и 

фалшификация, то за Б. Андерсън национализмът е въобразяване и създаване. 

Андерсън се занимава с изследване и на източниците на националното съзнание и 

стига до извод, че това са: книгопечатането, реформацията и появата на 

административни всекидневни езици, защото те благоприятстват хоризонталната 

интеграция и появата на нацията и национализма. 

Новите въобразени общности винаги мислят себе си като древни. Законността на 

езиците е задължителна дори и за тези, за които се знае, че са модерни. Никой не може 

да определи рождената дата на който и да е език, но тя винаги е в необозримото 

минало.  

За Андерсън „Нацията намира израз в езика, а не  в кръвта и човек може да бъде 

поканен да влезе във въобразената общност”
3
, защото литературата и пресата на един 

език осигуряват връзката между хората в една култура. Те дават възможност на човека 

да се отъждестви с определен персонаж и вдъхват любов към нацията. Поезията, 

прозата, музиката и т.н. ясно изразяват тази любов в различни образи и стилове. Много 

рядко можем да открием съответните културни продукти, показващи омраза, страх и 

ненавист.  

 Всички нации приемат принципа на натурализацията дори и да им е трудно да го 

прилагат. 

                                         
3 Андерсън, Б. Въобразените общности. София, 1998, с. 154. 
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Антъни Смит е още един от авторите, занимаващи се със изследване на проблемите, 

свързани с нацията и национализма. В „Националната идентичност” авторът стига до 

извода, че нациите и национализмът не могат да бъдат разглеждани като обикновена 

идеология  или политическо явление, а към тях трябва да се подходи като към 

културен феномен.  

Зад съперничещите си модели на нацията, според Смит, стои някаква обща вяра за 

нейната същност, която я противопоставя на всяка друга колективна културна 

идентичност. Тази вяра се изразява в представата  за нациите като териториално 

ограничени цялости от населението, които трябва да си имат свое отечество; техните 

членове споделят общи исторически митове  и спомени, имат общи права и 

задължения, общо разделение на труда и производството, съчетани с мобилност в 

рамките  на територията. Това са изисквания, присъщи на всички националисти. За 

тяхното реализиране се използва национализмът, който „... предлага най-завладяващият 

мит на съвременния свят, но той се проявява в различни форми. Обикновено митовете 

на националната идентичност посочват като фундамент  на политическата общност 

територията или предходниците  и по този начин се превръщат  във важен, макар и 

често пренебрегван източник на нестабилност и конфликти в различните краища на 

света.” 
4
. 

  Смит дефинира нацията като наименувано население, което споделя обща 

историческа територия, общи митове и исторически спомени, масова публична 

култура, обща икономика и общи юридически права и задължения на всички членове. 

Нацията е в културните и политическите връзки, обединяващи в една политическа 

общност всички, които споделят една историческа култура и едно отечество. 

Етническите, културните, териториалните, икономическите и юридико - политическите 

елементи обозначават солидарност между членовете на общността. Те могат или не 

могат да намерят изражение в собствени държави  и са напълно различни от чисто 

бюрократичните и законови връзки в държавата. Националната идентичност може да 

бъде свързана с държави, но може и без тях. Днес все по–често няма съответствие 

между нация и държава, защото се появяват многонационалните държави. 

В това единство на териториалното, политическото и историко - социалното, 

основно според Смит, е не културната хомогенност, а съзнанието за историческа 

индивидуалност. Това позволява наличие на национална идентичност и едновременно с 

                                         
4 Смит, А. Националната идентичност. София, 1991, с. 7. 
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това и културна хетерогенност. Нацията привлича елементи от различни видове 

колективна идентичност, затова може да бъде съчетана с други видове идентичност - 

класова, религиозна, етническа, както и хамелеоноподобни сливания на идеологията на 

национализма с други идеологии като фашизъм, комунизъм и т.н. 

 Смит вижда национализма, преди всичко като политическа идеология, изградена 

около културна доктрина. Той е идеологическо движение за постигане и поддържане на 

автономията, единството и идентичността на нацията. Моделът на еднаквост чрез 

различие е едно от значенията на националната идентичност. Национализмът трябва да 

се разглежда като форма на исторична култура и гражданско образование, които 

обхващат или подменят старите форми на религиозна култура и семейно образование. 

Той е форма на култура, идеология, език, митология, символика и съзнание, която има 

глобален резонанс, а нацията е такъв тип идентичност, чиито смисъл и приоритети се 

предполагат от тази форма на култура. В този смисъл нацията и националната 

идентичност трябва да бъдат разглеждани като създадени от национализма.  

Има 2 типа национализъм: Гражданско-териториален - пораждащ определен тип 

националистически движения (антиколониални, преди постигането на независимост, и 

интеграционни след това) и Етнически генеалогичен тип – склонен да поражда 

сепаратистки движения на диаспората преди независимостта или пандвижения след 

това. Всеки национализъм притежава граждански и етнически елементи  в различна 

пропорция и форма.  

За Смит огромна роля за образуването на нациите имат т.нар. етнически ядра. 

Според него те са в основата на по-късната форма и особености на нациите, ако те се 

появят. Етническото ядро на държавата често оформя белезите и границите на нацията,  

много често на базата на подобни ядра държавите се срастват и образуват нациите. 

Въпреки че днес повечето национални държави са многоетнически, те са образувани  

около доминиращ етнос, който привлича или анексира други етноси. Възможно е и да 

възникне нация без предхождащ я етнос. В някои държави нациите са образувани чрез 

опит да се слеят културите на последователни вълни от емигранти(САЩ). В други 

случаи държавите са възникнали от провинции на империи (Латинска Америка). 

Връзката на съвременните нации с етническите ядра е проблематична и несигурна. 

Нациите са модерни явления доколкото:  

- предполагат унифицирана юридическа норма на общи права и задължения, а също 

и гражданство, когато нацията е независима; когато се основават на единна икономика 
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и разделение на труда, мобилност на стоките и хората в рамките на националната 

територия;  

- те се нуждаят от компактна територия; 

- предполагат единна политическа култура, публично масово образование и система 

за масово осведомяване, за да социализират бъдещите поколения като граждани на 

новата нация.  

Аспект на древността на модерните нации е и тяхното местоположение- те са там, 

където се твърди, че са. 

Според автора в обозримото бъдеще националната идентичност и национализмът 

ще останат мощни и трайни сили. А продължаващото разделяне на света на нации може 

да умножи и изостри етническите конфликти и да доведе до преследване на 

малцинствата. Но също така дава и надежда за демократизиране. Слаби са шансовете за 

преодоляване на нацията, защото  космополитизмът не води до упадък на 

национализма. 

Гелнер вижда нациите и национализма като последица на индустриалното общество 

и неговата политическа идеология. Андерсън смята, че нацията и национализмът са 

продукт от процеси на въобразяване и създаване, които имат за цел съзнателното 

изграждане или конструиране на нацията като политическа общност и на 

национализмът като политическа идеология.  Смит смята, че нациите са не толкова 

политически, колкото културен феномен. За него нацията е в културните и 

политическите връзки, обединяващи в една политическа общност всички, които 

споделят една историческа култура и едно отечество. 

Въпреки различията във възгледите им, и тримата приемат, че за превръщането си в 

нация един народ има нужда главно от определена територия и хомогенна официална 

култура, проповядвана чрез масова образователна система на официален всеобщ език. 

За да се формира национална държава, държавата и нацията трябва да съвпадат, което 

изисква изключването на онези, които не се вписват в тази рамка на политическа 

цялостност. 
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Защо Нидерландия отхвърли проекта за европейска Конституция на 

референдум? 

 

Лилия Чаушева 

 

 На 1 юни 2005 г. Нидерландия провежда първия в модерната си история 

референдум, в рамките на който гражданите трябва да се произнесат дали одобряват 

или не проекта за европейска Конституция, подписан на 29 октомври 2004 г. от 25 

държави - членки на Европейския съюз (ЕС). Избирателната активност в деня на 

референдума е висока и достига 62,8%, което не е особено типично за изборен ден, от 

който зависи бъдещето на въпрос, свързан с европейската интеграция
1
. На 1 юни 2005 

г. 61,6% от нидерландските граждани гласуват против Конституцията, а 38,4% я 

одобряват. 

 Нидерландия не е страна, която има голям политически опит в организирането и 

провеждането на референдуми по въпроси от национално значение. В близкото минало 

е имало идеи да се свикат референдуми относно ратифицирането на договора от 

Амстердам и разширяването на ЕС на изток, но в края на краищата такива не са 

проведени. Идеята за свикването на референдума от 2005 г. идва от парламента на 

страната. 

 Референдумът в Нидерландия е консултативен, което означава, че след него 

парламентът на страната трябва да реши окончателно дали да ратифицира 

Конституцията или не. Всъщност още преди референдума нидерландското 

правителство заявява, че ще вземе предвид резултата от изборния ден само при две 

условия: 

1. избирателната активност трябва да достигне поне 30%. 

2. окончателният резултат трябва да е недвусмислен, т.е. да е подкрепен с поне 

60% от гласовете на избирателите
2
. 

Не трябва да се забравя и фактът, че нидерландският референдум се провежда 

едва няколко дни след референдума във Франция, състоял се на 29 май, на който 

французите отхвърлят Конституцията с мнозинство от 54,68% при много висока 

избирателна активност. Резултатът от референдума във Франция е шокиращ поради две 

                                         
1 За сравнение могат да се цитират статистическите данни от изборите за Европейски парламент, които 

се провеждат на 10 юни 2004 г. Тогава избирателната активност в Нидерландия достига едва 39%. 
2 Deloy, C. Les Neerlandais rejettent massivement la Constitution europeenne, at: http://www.constitution-

europeenne.info/special/pays-bas_ref.pdf   (26.01.2012) 
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причини - това е първият отказ да се приеме проектът за европейска Конституция в 

конкретна държава и той се случва в една от шестте страни, започнали процеса на 

европейска интеграция през 50-те години на ХХ в. Преди референдумите във Франция 

и Нидерландия е организирано и всенародно допитване в Испания на 20 февруари 2005 

г. На този референдум обаче няма лоши изненади, тъй като Конституцията е одобрена 

със 76.7% от гласовете. Показателно е, че за разлика от Испания и Франция, където 

местното население масово подкрепя идеята да се разработи и приеме Конституция на 

Европа, гражданите на Нидерландия са далеч по-малко убедени в необходимостта от 

подобен документ. В Испания и Франция се споделя мнението, че Конституцията би 

задълбочила процеса на европейска интеграция и би подобрила функционирането на 

европейските институции. 

Европейската Конституция е разработена с помощта на по-прозрачен, отворен и 

близък до гражданите способ заради сериозните критики, че вземането на решения, 

касаещи европейската интеграция, остава скрито от широката общественост. При 

изготвянето на документа Европейският съвет възприема нова формула – свикването на 

т.нар. Конвент, който би представлявал най-широк форум и би дал възможност за 

разисквания при пълна прозрачност и откритост. Конвентът, който се председателства 

от бившия френски президент Валери Жискар д’Естен, включва представители на 

тогавашните 15 държави - членки и 13 страни - кандидатки, на техните парламенти, на 

Европейския парламент и Европейската комисия, наблюдатели от Комитета на 

регионите и Икономическия и социален комитет, Европейския омбудсман и 

представители на Европейските социални партньори. Конвентът провежда първата си 

сесия в края на февруари 2002 г. и 15 месеца по-късно постига консенсус да представи 

проект за Конституция, който би могъл да послужи за основа на преговорите на една 

бъдеща междуправителствена конференция (МПК). Тя се открива през октомври 2003 

г. и приключва работа през юни 2004 г. Конституцията е подписана тържествено в Рим 

на 29 октомври 2004 г. и е публикувана в официалния вестник на ЕС
3
. 

В структурно отношение Конституцията е разделена на четири части. Първата 

част включва общи разпоредби, които дефинират ЕС, неговите цели и ценности, 

правомощия, институционална структура и процедури за вземане на решения. Втората 

част включва Хартата за основните права, която е прокламирана през декември 2002 г. 

на Европейския съвет в Ница. Третата част съдържа разпоредби относно политиките на 

                                         
3 Попова, Ж. Право на Европейския съюз. – Фондация „Европейски институт“, 2007, с. 152 – 154. 
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ЕС. Четвърта част включва общи и заключителни разпоредби относно ратификацията и 

влизането в сила на Конституцията, правната приемственост, процедурите за 

изменения и допълнения на Конституцията
4
. 

Европейската Конституция трябва да бъде ратифицирана от 25-те държави - 

членки съгласно изискванията на тяхното национално законодателство. За някои 

държави, като Ирландия и Дания например, ратификацията е възможна само след 

организиране на допитване до народа. Останалите държави сами избират дали да 

прибегнат до парламентарна ратификация или да организират референдум. Като че ли 

се наблюдава по-сериозна тенденция за ратификация след всенародно допитване, което 

е провокирано най-вече от желанието европейските граждани да бъдат пряко въвлечени 

във вземането на важни за ЕС решения
5
. 

В момента, в който се провежда референдумът в Нидерландия, страната се 

управлява от коалиционно правителство, състоящо се от християндемократи (CDA), 

либерали (VVD) и либералдемократи (D66). И трите политически партии подкрепят 

европейската интеграция и призовават гражданите да гласуват в полза на 

Конституцията. Партиите в опозиция, социалдемократите (PvdA) и Зелените 

(GroenLinks) подкрепят Конституцията. 

Въпреки негативния резултат на референдума, партиите, подкрепящи 

Конституцията, са доволни от високата избирателна активност на 1 юни 2005 г., както и 

от разискванията, които се пораждат преди, по време и след референдума. Лидерът на 

социалдемократите Ваутер Бос заявява следното: „Никога не съм виждал подобни 

разисквания в Нидерландия относно Европа и мястото на страната в същата тази 

Европа. Предпочитам тези разисквания да излязат на повърхността, отколкото 

недоволството да продължи да тлее.”
6
. 

Против Конституцията се обявяват Социалистическата партия (SP), партията 

Lijst Pim Fortuyn (LPF) на Пим Фортейн, двете десни протестантски партии 

ChristenUnie (CU) и Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), както и независимият 

депутат Герт Вилдерс
7
. Общото между двете партии и Герт Вилдерс е техният страх, че 

Нидерландия ще се превърне в безсилна провинция в рамките на една европейска супер 

- държава. Социалистите се страхуват, че европейската конституция води след себе си 

                                         
4 Пак там. 
5 Пак там. 
6 Deloy, C. Les Neerlandais rejettent massivement la Constitution europeenne... 
7 Пак там. 
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един много силен либерализъм, особено в икономическата сфера, който би довел до 

приватизации в Нидерландия, а това социалистите не биха подкрепили. Освен това те 

изпитват известни резерви и към плановете за общи военни операции в рамките на ЕС. 

От своя страна партията LPF счита, че Конституцията само ще намали 

независимостта, с която Нидерландия разполага, а в същото време ще се засили 

европейската бюрокрация и налагането на решения отвън. 

Колкото до двете протестантски партии ChristenUnie и Staatkundig Gereformeerde 

Partij, те са настроени евроскептично. Един от основните им аргументи да не подкрепят 

Конституцията е неспоменаването на Бога или на християнската идея в оригиналния 

текст на документа. Освен това те са против наднационалните аспекти на европейската 

интеграция. 

Накрая, независимият депутат Герт Вилдерс не подкрепя европейската 

Конституция, защото (според него) тя ще доведе до състояние, в което Нидерландия ще 

загуби облика си в една европейска супер - държава и гласът й няма да се чува. Освен 

това Вилдерс е против засилването на бюрокрацията и технокрацията в Брюксел и 

счита, че Конституцията ще доведе до членство на Турция в ЕС. Типична черта за 

Вилдерс е искането му за по-строга имиграционна политика. 

Правителството често е обвинявано, че се забавя необосновано дълго и започва 

прекалено късно кампанията в подкрепа на Конституцията, докато опонентите й са по-

активни и започват своята агитация по-рано. Пълният текст на Конституцията е на 

разположение на гражданите едва в средата на април 2005 г. в тираж от 250 000 копия. 

Тиражът се изчерпва за по-малко от седмица, което показва, че гражданите се 

интересуват от проблема и искат да научат повече за него. В края на април всички 

домакинства в страната получават резюмета на Конституцията, осигурени от 

правителството. В същото време някои представители на академичната общност 

отправят критики, че резюметата съдържат някои грешни факти и грешна информация. 

Едно от най-представителните социологически проучвания относно 

референдума в Нидерландия е осъществено от “Евробарометър” още през юни 2005 г. 

Това проучване показва детайли относно високата избирателна активност в деня на 

референдума, причините за въздържане от гласуване и мотивацията на гласувалите 

«за» и «против» Конституцията. 

Подобно на Испания и Франция, младите гласоподаватели в Нидерландия по-

скоро предпочитат да се въздържат от участие в референдума. Малко повече от 
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половината граждани на възраст между 18 и 24 години не излизат да гласуват, а 48% от 

хората на възраст 25 - 39 години също се въздържат. 

Всеки втори гражданин в Нидерландия, който не излиза да гласува на 1 юни 

2005 г., посочва като основен мотив за това липсата на достатъчно информация за 

Конституцията. Други водещи мотиви, изтъкнати като фактори за негласуване, са това, 

че Конституцията е считана за прекалено сложна, усещането, че нищо няма да се 

промени в страната, общата незаинтересованост от политиката и изборите, както и 

слабия  интерес към Европейската конституция. 

Общо 67% от участвалите хора в социологическото проучване заявяват, че 

кампанията и разискванията за европейската Конституция започват прекалено късно. В 

същото време само 13% споделят мнението, че разискванията са започнали навреме, а 

7% считат, че те са започнали прекалено рано. Този резултат може да обясни усещането 

на част от гласувалите, че не са разполагали с достатъчно информация относно 

Конституцията. 

Противно на това, което се случва във Франция, почти една трета от 

гласоподавателите в Нидерландия решават как да гласуват в последните дни преди 

референдума. Общо 21% заявяват, че са решили как да гласуват в седмицата преди 1 

юни 2005 г., а други 11% казват, че окончателно са взели своето решение едва в деня на 

референдума. 

Проучването на «„Евробарометър”» показва, че колкото по-млади са 

гласоподавателите, толкова повече те са против Конституцията. Показателно е, че общо 

74% от младите хора на възраст 18 - 24 години са гласували против. Друго интересно 

наблюдение от референдума в Нидерландия е свързано с политическите пристрастия на 

гласуващите. Почти всички симпатизанти на партиите, призовали да не се подкрепи 

Конституцията, гласуват против документа. В същото време почти половината от 

привържениците на партията CDA, която е на власт и агитира в полза на 

Конституцията, я отхвърлят и по този начин пренебрегват призива на партията, за 

която обикновено гласуват. 

Една от най-важните характеристики на референдума, заслужаваща внимание, е 

изследването на мотивацията на хората, както на тези, които са подкрепили 

Конституцията, така и на тези, които са я отхвърлили. Основните мотиви в нейна 

подкрепа са усещането, че тя е от важно значение за успешното продължаване на 

европейската интеграция, както и фактът, че тя засилва усещането за европейска 

идентичност и ролята на Нидерландия в Европа и  в света. Някои гласоподаватели 
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изтъкват като мотив и факта, че Конституцията е от важно значение за безпроблемното 

функциониране на европейските институции. Други мотиви включват усещането, че 

документът би довел до реално политическо обединение в Европа, както и мнението, че 

ЕС би засилил своята роля на международната сцена спрямо САЩ и че би се засилило 

икономическото сътрудничество в Европа. 

Проучването на „Евробарометър” налага като извод твърдението, че причините 

за отхвърляне на Конституцията са много разнообразни. Все пак като водещ фактор е 

посочена липсата на достатъчно информация. Това мнение се споделя от 32% от 

участвалите в допитването. На следващо място са изброени:  загуба на национален 

суверенитет, недоволство от националното правителство или от някои политически 

партии, както и усещането, че членството в ЕС излиза прекалено скъпо на 

данъкоплатците в Нидерландия
8
. 

Върху резултата от референдума оказват влияние обществените възприятия на 

някои наскоро случили се събития като въвеждането на еврото, разширяването на ЕС, 

имиграцията и пропастта между политическия елит и обикновените граждани. 

След въвеждането на еврото през 2002 г. много хора в Нидерландия споделят 

мнението, че това е довело до поскъпване на голяма част от стоките  в страната. 

Потребителите остават с усещането, че са били измамени с въвеждането на еврото. 

Проблемът намира отражение и в кампанията, предхождаща референдума от 1 юни 

2005 г. През април 2005 г. в местните медии излиза интервю с един от директорите на 

нидерландската Централна банка, в което той заявява, че нидерландският гулден е бил 

девалвиран с 10% спрямо еврото в сравнение с германската марка. Усещането, че 

нидерландците са „продали” своя гулден прекалено евтино се засилва още повече и от 

факта, че страната е един от най-големите нетни приносители към общия бюджет на ЕС 

през последните две десетилетия
9
. Парите, които Нидерландия дава, отиват най-вече за 

финансиране на Общата селскостопанска политика (ОСП), която облагодетелства 

фермери от други европейски държави, преди всичко Франция. 

 Друг международен проблем, който намира отражение в нидерландския 

референдум, е разширяването на ЕС на изток. На 1 май 2004 г. Общността приема десет 

нови държави - членки, по-голямата част от които са разположени в Централна и 

Източна Европа. Това е най-голямото разширяване в историята на ЕС. При всички 

                                         
8 Flash Eurobarometer, The European Constitution: post-referendum survey in the Netherlands, June 2005. 
9 Deloy, C. Les Neerlandais rejettent massivement la Constitution europeenne... 
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предишни разширявания са били приемани не повече от три нови държави-членки
10

. В 

нидерландското обществено съзнание въпросът за разширяването на ЕС се свързва с 

евентуалното членство на Турция в Общността, което има своите опоненти най-вече в 

лицето на Герт Вилдерс. Показателно е, че разширяването на ЕС присъства много 

активно като тема в нидерландските медии през деветте месеца, предхождащи 

референдума. 

 Разширяването на ЕС предизвиква обосновани страхове в старите държави - 

членки, които се канализират в две основни посоки – страх от нов приток на 

имигранти, които застрашават местния трудов пазар, и страх от преместване на 

производства и компании в държави от Централна и Източна Европа заради по-ниските 

разходи. 

 Освен това трябва да се обърне внимание и на проблема за имиграцията, който 

присъства в нидерландския вътрешнополитически живот. Според статистически данни 

от 2004 г. в Нидерландия живеят около 1,6 милиона имигранти, които съставляват 10% 

от общото население на страната. Най-много имигранти има от Турция (около 194 000), 

Суринам (около 187 000) и Мароко (около 166 000)
11

. 

 Обикновените хора започват да си задават въпроса дали Нидерландия не е 

отишла твърде далеч в своята политика на толерантност и мултикултурализъм. Отново 

се появява темата за убийството на нидерландския режисьор Тео ван Гог от ислямски 

екстремист, случило се през есента на 2004 г.
12

. С това още повече се засилват 

страховете, че имигрантите не успяват да се интегрират в нидерландското общество. 

 Друг проблем, който проличава по време на референдума и съпътстващата го 

кампания, е разделението между политическия елит и гласоподавателите по 

европейските въпроси, което е свързано с по-общия проблем за демократичния 

дефицит в ЕС. Много често обикновените граждани не се интересуват от проблемите 

на европейската интеграция, макар че понякога те са пряко засегнати от тях, и не им 

отдават голямо значение. В други случаи хората не разбират конкретни политики, 

решения или действия, взети на общностно ниво, и често се чувстват изключени от 

                                         
10 През 1973 г. Европейската икономическа общност (ЕИО) приема Великобритания, Дания и Ирландия 

за нови членове. През 80-те години на ХХ в. са приети нови три държави – Гърция, Испания и 

Португалия. Следващото разширяване е през 1995 г., когато към ЕС се присъединяват Австрия, Швеция 

и Финландия. 
11 Deloy, C. Les Neerlandais rejettent massivement la Constitution europeenne... 
12 Тео ван Гог е убит от 27-годишен радикален ислямист. Убийството се случва няколко месеца, след 

като режисьорът излъчва в Нидерландия 10-минутен документален филм за отношението към жените в 

някои ислямски страни, носещ заглавието „Submission”. 
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процеса на вземане на решения. Затвърждава се усещането, че малко на брой хора 

решават бъдещето на милиони хора в Европа, без да вземат предвид тяхното мнение. 

 Остава и усещането, че ЕС се намесва в прекалено много сфери и въпроси, които 

са чувствителни за Нидерландия, например това, че страната е разрешила продажбата 

на мека дрога, евтаназията при определени условия и еднополовите бракове. 

 В рамките на социологическото проучване на „Евробарометър” е бил зададен и 

въпрос дали гражданите са доволни от крайния резултат от референдума, независимо 

дали са отишли да гласуват или не. Общо 67% от запитаните отговарят, че са доволни 

от резултата, докато 22% заявяват, че не са доволни. Въпреки отрицателния резултат, 

гражданите в Нидерландия не поставят под съмнение членството на страната в ЕС. 

Общо 82% от запитаните считат, че членството в ЕС е позитивен фактор за тяхната 

страна. В същото време обаче всеки втори гражданин в Нидерландия счита, че 

Европейската конституция не е важна за продължаване процеса на интеграция в 

Европа. Друго важно наблюдение е, че по-голямата част от нидерландците нямат добро 

мнение за функционирането на европейските институции. 

 Освен моментна картина проучването на „Евробарометър” от юни 2005 г. е 

полезно и с въпросите, свързани с бъдещето на европейската Конституция и 

интеграцията като цяло и как тези проблеми се възприемат от гражданите на 

Нидерландия. Мнозинството от хората, гласували против Конституцията, имат 

надежди, че тя може да бъде предоговорена като се обърне по-голямо внимание на 

социалните въпроси и проблеми в Европа. В същото време две-трети от гражданите 

считат, че една предоговорена, Конституция много по-добре би защитила интересите 

на Нидерландия. Две - трети от гражданите не споделят мнението, че отказът да се 

приеме Конституцията поставя Нидерландия в по-слаба позиция в рамките на ЕС. 

Общо 62% от хората в страната вярват, че победата на отрицателния вот в референдума 

би повлияла и на други държави - членки да не приемат Конституцията, ако 

организират референдум по въпроса
13

. 

 Негативният вот на референдумите във Франция и Нидерландия провокира 

политическа реакция, изразяваща се в Декларация, приета от държавните и 

правителствените ръководители на 25-те държави-членки по време на Европейския 

съвет от 16 - 17 юни 2005 г. Съгласно документа, който е приет, Конституцията е 

правилният отговор на въпросите и ратификационният процес трябва да продължи. 

                                         
13 Flash Eurobarometer, The European Constitution: post-referendum survey in the Netherlands, June 2005 
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Изключва се възможността за предоговаряне на Конституцията, тъй като никога не е 

имало план B, но има план D, който предвижда диалог и дебати. Проведените 

референдуми показват, че е нужен период за размисъл както в страните, които вече са 

ратифицирали Конституцията, така и в тези държави, където процесът предстои. От 

Декларацията става ясно, че датата 1 ноември 2006 г., която предварително е 

определена като момент на равносметка в ратификационния процес, вече не е 

валидна
14

. 

 Показателни са и думите на тогавашния министър-председател на Нидерландия 

Ян-Петер Балкененде, който заявява, че отказът на Нидерландия свидетелства за 

„колебанията на гражданите относно целия европейски процес. [...] Вотът не е насочен 

срещу Европа, по-скоро хората се питат какво ще се случи с техния суверенитет и 

идентичност. Ние разбираме техните тревоги относно загубата на суверенитет, относно 

темповете на промени в Европа, без гражданите да се чувстват включени в процеса, 

относно нашия финансов принос към общия бюджет на ЕС.”
15

 

Въпреки негативния резултат от референдума, Нидерландия остава една от 

държавите, които продължават да подкрепят европейската интеграция и идеята за 

обединена Европа. Не трябва да се забравя, че Нидерландия е една от шестте държави - 

основателки на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), Европейската 

икономическа общност (ЕИО) и Евратом, която активно се включва в европейската 

политика и в различни европейски проекти (например Шенген и Икономическия и 

валутен съюз). Нидерландия се отличава с това, че заема дълбоко принципни позиции 

по различните европейски въпроси, които я касаят, и страната ще продължи да играе 

важна роля в развитието и задълбочаването на европейската интеграция. 

 

 

 

                                         
14 Попова, Ж. Цит.съч., с. 155. 
15 Deloy, C. Les Neerlandais rejettent massivement la Constitution europeenne... 
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Трудови миграции: теоретични концепции 

 

Ивет Фандъкова 

 

Все по-популярен започва да става проблемът за миграциите, но комплексен и 

систематизиран текст върху тези теоретични постановки рядко се среща в полето на 

историческите и етноложките изследвания. Предимно икономически са повечето 

разработки, където се обръща внимание на тези теоретични подходи. Може би защото 

първоначалният интерес към проблемите на миграцията идва от полето на 

икономическата перспектива. 

В края на XIX в. географът Ърнест Джордж Равънстейн издава две статии
1
, в 

които формулира своите „закони на миграцията”, което може да се каже, че е първият 

опит за теоритизиране на миграциите. В центъра попада икономическото и 

индустриалното развитие като мотив за миграция. След това идва студията на Артър 

Люис от 50-те години на ХХ век “Икономическото развитие при неограничено 

предлагане на работна сила”
2
. Така се създава особено популярната през 60-70-те 

години неокласическа икономическа теория. Според нея възходът на 

индустриализацията и произтичащите от това нужда от работна ръка и възможност за 

добро заплащане са основната причина за миграция на хората от слабо или неразвитите 

индустриални райони към индустриалните центрове. В интерпретацията на 

неокласическата теория международната трудова миграция е резултат на спонтанните 

автономни решения на работниците, мотивирани изцяло само от икономически 

съображения. Тази теория не отчита, че има не само икономически, но и социални, 

политически, психологически, културни и други аспекти.  

Сходна с тази функционалистка теория е концепцията за изтласкващите и 

привличащи фактори (push-pull)
3
. Според нея миграцията е следствие от комбинацията 

им. Сред изтласкващите фактори могат да бъдат посочени: ниското заплащане, 

незадоволителният жизнен стандарт, пренаселеността и нарушеното равновесие в 

околната среда, политическите репресии и насилие и др. От привличащите мигрантите 

                                         
1 Ravenstein, E. G. The Laws of Migration. // Journal of the Statistical Society of London 48 (2), 1885, p. 167 – 

235; Ravenstein, E. G. The Laws of Migration. // Journal of the Royal Statistical Society 52 (2), 1889, p. 241 – 

305. 
2
 Lewis, A. Economic Development with Unlimited Supplies of Labour, Manchester School of Economic and 

Social Studies, 22, 1954, p. 139 – 191. 
3 Lee, E. S. A Theory of Migration. Demography. Vol. 3, No. 1, 1966, p. 47 – 57. 
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фактори са по-високите заплати, търсенето на работници, по-добрият стандарт на 

живот, политически свободи и пр. Някои автори поставят под съмнение дали изобщо 

това може да бъде окачествено като теория в пълния смисъл на думата, оприличавайки 

я по-скоро на описателен модел, при който различните фактори, играещи роля при 

вземането на решение за миграция, просто се изброяват произволно. 

Следващите теории се опитват да бъдат по-обхватни относно факторите, 

отговорни за миграцията. Това прави М. Пиоре в края на 70-те със своята концепция за 

“двойствения пазар на труда”
4
. Според него изтласкващите фактори не са от значение, а 

само привличащите. Също така освен икономическия аспект е взет под внимание и 

социалният престиж. Нискоквалифицираните професии са непрестижни и недостатъчно 

платени за местните хората, но приемливи за мигрантите от по-неразвитите райони, 

чиято цел е основно икономическа. Те не възприемат себе си като част от това 

общество, поради което не се стремят към престиж в него. От друга страна, работата в 

емиграция може да им носи престиж у дома. Според Пиоре в миналото тези дейности, 

са били извършвани от децата и жените, но с развитието на обществото това се променя 

и така се освобождава нишата за мигрантите. Тази теория обаче не засяга въпросите за 

миграцията на висококвалифицираната работна сила, специалистите, научните 

работници и т.н. и за това, защо държави със сходни икономически характеристики 

показват различен размер и динамика на миграционните потоци към тях, защо хората 

от дадена изпращаща страна мигрират към една, а не към друга приемаща и т.н.
5
 

През 70-те години се развива и един друг подход към миграционните процеси - 

структурно-историческият. Той има доста неомарксистки привкус. Според тази 

концепция в основата стои капитализмът, който създава неравенствата, провокиращи 

към миграция. Основно различие от досегашните теории е, че миграцията не се вижда 

като временен процес на изравняване на развити и развиващи се региони или страни. За 

структуралистите тя е постоянен феномен, утвърждаващ и засилващ статуквото на 

неразвитост в изпращащите страни
6
. За поддръжниците на този подход главният 

движещ фактор не е свързан с рационалното пресмятане на вредите и ползите от 

миграцията, а като непреодолимо последствие от политическите и социалните 

реалности на модерното общество. Индивидите нямат свободен избор, защото са 

                                         
4 Piore, M. J. Birds of Passage: Migrant Labor in Industrial Societies. Cambridge, 1979. 
5 Маринов, В. Международната трудова миграция: икономически аспекти. Университет за национално и 

световно стопанство. Научни трудове /2/, 2007, с. 3 – 57. 
6 Castles, St. and M. Miller. The Age of Migration. Palgrave Macmillian, 2003. 
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сковани в рамките на тази структурна йерархия. Посочва се важността и ролята на 

организации като държавите, международните корпорации и пр. при формирането на 

миграционните потоци, техния обем и посоки
7
. 

Част от структурно-историческия  подход е теорията за световните системи, 

развита от Имануел Уолърстейн
8
. Той класифицира държавите според тяхното ниво на 

зависимост, като обособява следните зони: “център”, или това са капиталистическите 

ядра-нации, „полупериферия”, „периферия” и „изолираните”. Механизмът на 

миграцията е представен така: капиталистическите фирми навлизат в бедните страни от 

периферията на световната икономика, търсейки земя, суровини, работници, нови 

консуматорски пазари за производството си. Тази модернизация в традиционния 

производствен сектор освобождава и създава мобилна работна ръка, откъсната от 

земята и местните аграрни общности. Предлагането на заплати на бившите селяни 

подкопава традиционните форми на социална и икономическа организация, основана 

на реципрочност и фиксирани ролеви отношения и създава трудов пазар, базиран на 

нова концепция на индивидуализъм, частна печалба и социална промяна. Тези 

тенденции способстват географската мобилност, като част от това население спомага за 

урбанизацията на периферните страни, но друга част заминава извън тях поради 

създадените материални и идеологически връзки с държавите-ядра. Положителното на 

тази теория е, че започва да се обръща внимание на историческия контекст. Особено 

критикувана е обаче заради твърде крайните и песимистични оценки и разглеждането 

на аспектите на капитализма изцяло в негативна светлина. Също критика е това, че не 

се разглеждат въпросите за засилващата се диференциация на миграционните процеси 

и за миграцията между несвързани по-рано страни, които трудно биха се съгласували с 

основните положения на теорията за световните системи
9
. 

Следващата теоретична перспектива доразвива тази за световните системи, но се 

опитва и да преодолее поставената от всички представени дотук теории доминанта на 

икономическият фактор като решаващ. Това е теорията за миграционните системи
10

. 

Според нея миграционната система се състои от две или повече страни, които разменят 

мигранти една с друга. От една страна, миграцията е повлияна от социални фактори, а 

                                         
7 Massey, D. S. et al. Worlds in Motion. Understanding International Migration at the End of the Millennium. 

Oxford, 1998. 
8 Wallerstein, I. The Modern World System. Capitalist Agriculture and the European World Economy in the 

Sixteenth Century. New York, 1974. 
9 Маринов. Цит.съч., с.10. 
10 Castles, St. and M. Miller. The Age of Migration. Palgrave Macmillian, 2003. 
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от друга, тя създава специфичен социокултурен контекст едновременно и в двата края – 

приемащия и изпращащия на конкретната миграционна система. Акин Мабогуне 

определя миграционната система като набор от места, свързани чрез потоци от хора, 

стоки, услуги, информация, които улесняват последваща обмяна между местата, в това 

число и на мигранти
11

. Така системите се развиват независимо от наличието на 

породилите ги фактори и за съществуването им са важни съпровождащите ги условия. 

Като обособяващи фактори се представят: отношения на колониална зависимост в 

миналото; традиционни търговски, инвестиционни и други подобни връзки; 

продължителна практика по набиране на работници; наличие на обща граница между 

страните, образуващи системата; наличие на диаспора в съответната приемаща страна и 

т.н. Така миграцията е видяна като взаимодействие на микро- (практиките на 

мигрантите) и макрофактори (държавни институции, политики и пр.).  

На тази основа е изградена следващата теория за “миграционните мрежи”. Тя се 

съсредоточава върху междинните структури, които се създават при взаимодействие на 

микро-и макрофакторите или т.нар. мигрантски мрежи. Миграционните потоци 

обвързват заминалите мигранти, завърналите се мигранти и немигриралите в 

съвкупност от комплексни социални и междуличностни взаимоотношения (на родство, 

приятелство и привързаност към общо място)
12

. Тази теория взема много от 

придобилите по това време популярност идеи за социалните мрежи и социалния 

капитал, които започват да се разглеждат като ключови за появата, състава, посоките и 

възпроизвеждането на миграцията. Ключови за миграционните мрежи са семейните, 

приятелските и общностните връзки, чрез които всеки нов мигрант създава мрежа от 

социални връзки с хора в съответната приемаща страна. Те се явяват своеобразен 

източник на социален капитал, който се ползва при миграционна дейност. В резултат 

достъпът до пазара на труда, до жилище, информация и т.н. е значително улеснен. 

Разширението на мрежите намалява цената и риска от движението и довежда до още 

повече мигранти, разширявайки все повече мрежата. Миграционните потоци стават 

самоподдържащи се и самите те създават мрежи, които не са еднопосочни и 

ограничени от времето и пространството. Миграцията става социален процес, 

независим от първоначално образуващите я фактори. Най-ценното на теорията е, че 

                                         
11 Mabogunje, A. L. Systems Approach to a Theory of Rural-Urban Migration.  // Geographical Analysis (2), 

1970, p. 1 – 18.  
12 Massey, D. S. et al. Theories of International Migration. A Review and Appraisal. // Population and 

Development Review 19 (3), 1993,  p. 431 - 466. 
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започва да се обръща внимание на това, как миграцията се развива във времето, как 

променя своята същност, цел, посока и т.н. Отрицателното е, че отново се поставя в 

центъра само един фактор – мрежата, и не се показва неговата тежест спрямо другите. 

Като надграждане на теорията за верижната и мрежовата миграция се явява 

концепцията на  Дъглас Маси за „натрупващата се причинност”
13

. В основата остава 

идеята, че миграциите предизвикват промени в социалните и икономическите 

структури, които правят последващите миграции вероятни и самоподдържащи се. Но 

излиза от тесните механизми на мрежовите връзки и посочва промените, които 

настъпват в по-широк социален, културен и икономически план. Показва например как 

изпращаните средства от мигрантите в родното място създават неравенство и така 

повдигат икономическите стремежи на хората от общността и мотивират и другите към 

миграция
14

. Това всъщност е една песимистична концепция, защото представя този 

процес като водещ до намаляване на човешкия капитал в изпращащите места и 

натрупването им в приемащите, което довежда съответно до западането на първите и 

развитието на вторите. Други културни и социални промени са свързани с потока от 

информация, който миграциите носят и който /според Маси/ променя ценностите и 

културните схващания в общността, създават се други потребности, нови модели на 

консумация, социална мобилност, престиж и се стига както до икономическо, така и до 

социално разслоение в изпращащото място. Тази теория представя миграцията като 

проблем, който трябва да бъде разрешен. Теорията не е адекватна на огромното 

разнообразие от типове миграция, не обяснява защо някои миграционни потоци остават 

устойчиви във времето, а други се разпадат. Като критика идват и изследванията, които 

показват положителното влияние на миграцията спрямо икономическото, социалното и 

културното развитие на изпращащите страни
15

. Разликата тук е дали се гледа 

обстановката в краткосрочен план или в далечна перспектива. 

През 80-те и 90-те години започва да се развива теорията, наречена “нова 

икономика на трудовата миграция” като опит за преодоляване несъвършенствата на 

неокласическия подход
16

. Новото е по-широкият социален контекст, в който се 

                                         
13 Massey, D. S. Social Structure, Household Strategies, and the Cumulative Causation of Migration. Population 

Index, 56, 1990, p. 3 – 26. 
14 Massey, D. S. et al. Theories of International Migration. A Review and Appraisal. // Population and 

Development Review 19 (3), 1993, p. 431 – 466. 
15 De Haas, H. Remittances, Migration and Social Development: A Conceptual Review of the Literature. // 

Programme Paper, 34, UNRISD, Geneva, 2007. 
16 Stark, O. The Migration of Labor Cambridge, Basil Blackwell, 1991.  
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поставят миграциите. Обръща се внимание на семейството, чиято роля се представя 

като основна при вземането на решението за миграция. Икономическият стимул тук е 

диференциран, като се твърди, че не размерът на доходите сам по себе си е от 

решаващо значение, а определящо е нивото, което се търси спрямо останалите членове 

на общността. Миграцията се вижда и като стратегия за разпределение на риска, който 

в развиващите се страни е по-голям. Обръща се специално внимание на пазара, 

кредитната и застрахователната система, правителствената политика като стимул за 

миграция и/или за нейното продължаване във времето. Макар да поставя семейството 

като основна единица при разглеждане на миграцията, този подход не се задълбочава в 

структурите и процесите, които съществуват вътре в семейството. 

Това се опитва да направи друга разработка по проблема, наречена “миграцията 

като семейна стратегия за осигуряване на средства за препитание”. Тя се обръща към 

стремежа за осигуряване на прехраната, справянето с рисковете, предприемането на 

нови модели и ценностна ориентация, подхода към социалните взаимоотношения и 

идентичност. Взема се под внимание не само икономическата перспектива, а и 

важността на социалните институции, връзките с други домакинства
17

. Това е един по-

емпирично ориентиран подход, който се стреми да покаже, че за разлика от 

структурно-историческото схващане съществува и е важна индивидуалната човешка 

стратегия. Но също така тя не е абсолютно автономна, а е част от едни по-широки 

социални контексти, каквито са домакинствата, селските общности, етническите групи. 

Важно заключение е, че въздействието на различните миграционни стратегии не може 

да бъде оценено извън неговите връзки с другите стратегии за осигуряване на 

средствата за препитание. Също отчитат важността на социалните и мигрантски мрежи. 

Като цяло се вижда опит за по-комплексен и многопластов поглед, да се отчетат 

различните тенденции и промени във времето и да се покаже наличието на сложни 

връзки между факторите, действащи на макро- и микрониво. 

Последна заслужаваща вниманието концепция, която ще представя, е тази за 

транснационализма. Понятието „транснационален” започва да се ползва в социологията 

и антропологията през 90-те години на ХХ в. Занимава се с проблемите на 

постмиграционния ефект. Дотогавашните теории разглеждат мигрантската общност 

като неизменно подложена на асимилация от културата на обществото, в което 

пребивава. Новите изследвания обаче не потвърждават това, а показват възможността 

                                         
17 Ellis F. Household Strategies and Rural Livelihood Diversification. // Journal of Development Studies 35, 

1998, p. 1 –38. 
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за устойчивост на принадлежността към изходното място, едновременно към 

придобиването на нова идентичност, свързана с новата среда. Поставя се 

разграничението между емигранти и имигранти, които се придвижват от място на 

място без придобиването на трайна принадлежност към новата общност, за разлика от 

трансмигрантите. Някои изследователи виждат транснационалните общности като 

развитие и синоним на понятието „диаспора”. Като Стивън Вертовец, който показва 

едно общо разбиране за транснационализма, дефинирайки го като „множествените 

връзки, които обвързват хора и институции през държавните граници”
18

. Появата на 

транснационализма често се свързва с глобализационните процеси, с новите измерения 

на мобилност, комуникация и информация, които създават ускорено количествено 

покачване и качествено изменение на новите миграции. Показва се колко разнороден 

става профилът на мигранта – възрастово, полово, професионално и п.; как се променя 

интензивността и начина на връзка с родното място; количеството и значението на 

разменящата се информация и т.н.
19

. От една страна, положителното в подхода на 

транснационализма е комплексността и многослойността в миграционните процеси, 

които той разглежда. От друга, именно твърде широкообхватният му характер е 

основната критика към него и довежда до мнения, според които превръщането му в 

“мегатермин” крие опасността от изпразването му от съдържание
20

. 

Като заключение трябва да кажем, че представените теории се развиват често 

изолирано една от друга, изхождайки от различен научен апарат, тематична ориентация 

и перспектива. Все пак се забелязват опити за прилагане на интердисциплинарен 

подход и комбиниране и надграждане на съществуващите теории. Дъглас Маси 

например смята, че различните обяснения не е задължително да си противоречат, освен 

ако човек не възприеме твърдата позиция да отстоява едно ниво и един инструмент 

като единствено правилните
21

. Друг автор – Хайн Де Хаас смята за наивно създаването 

на такава обща единна и цялостна теоретична обосновка, която да е способна да даде 

всеобхватно обяснение на миграционните движения, но отчита многото емпирични 

натрупвания и възможности за теоретизиране върху миграциите и съпътстващите ги 

                                         
18 Vertovec, S. Three Meanings of “Diasporas”, Exemplified among South Asian Religion. – Diaspora 6 (3), 

1997, p. 277 – 299; Vertovec, S. Transnationalism. London and New York: Routledge, 1999. 
19 Castles, St. and M. Miller. The Age of Migration. Palgrave Macmillian, 2003. 
20 Portes, A. Introduction: The Debates and Significance of Immigrant Transnationalism. // Global Networks 1 

(3), 2001, p.  181 – 193. 
21 Massey, D. S. et al. Theories of International Migration. A Review and Appraisal. // Population and 

Development Review, 19 (3), 1993, p.  431 – 466. 
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процеси
22

. Очевидно има да се извърви дълъг път в това теоретично поле, но неговата 

актуалност е положителна, продуцирайки непрекъснато нарастване и развитие на 

емпиричните изследвания и теоретичните разработки по проблемите му.  

 

 

                                         
22 De Haas, H. Migration and Development. A Theoretical Perspective.// Working papers, Paper 9, International 

Migration Institute James Martin 21st century, School University of Oxford, 2008. 
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„Ултрас не е мода, ултрас е начин на живот (фолклор на футболни 

запалянковци)” 

 

Кремена Йорданова 

 

„Привържениците, като доктор Джекил и 

мистър Хайд, водят два паралелни живота - 

единият почтен в града, другият героичен 

на стадиона.” 
 

Футболният мач е място, където се проявява по колективен начин един жив 

фолклор. Жестовият, вокалният и инструменталният репертоар сред феновете показват 

активността и креативността на група от хора. 

Едни футболен мач ни поставя пред съществени констатации, които по принцип 

избягваме в ежедневието. Той ни напомня едновременно по драматичен и карикатурен 

начин, че нещастието на едни е условие за щастието на другите
1
. Основният фактор, 

обединяващ футболните фенове, е безрезервната вярност към отбора и затова 

желанието им е не толкова да бъде наблюдавана красива игра, колкото техният любим 

отбор да бъде победител. Чрез тази емоция те сътворяват един паралелен мач  заедно с 

феновете на противниковия отбор, пеейки и жестикулирайки масово. Като стане 

напечено, да надвикаш публиката на другия отбор е много готино. Това е по-яко, 

отколкото да победиш. И като ревнат всички... (Д. К.). Ние дори да сме пет човека ми 

настръхва кожата, като почнем да пеем. (К. М.) 

Песните и припевите им са частично свързани с мача, но в същото време 

експлоатират темата за придизвикателство, за борба, заплахи за насилие към 

опозиционните фенове и припомняне на някогашни победи и загуби. Всяка фен група 

има свой репертоар от песни и напеви. Много от тях са с общи теми за всички агитки, 

тъй като текстовете им са конструирани на реалии като омраза и смърт, всички, които 

напомнят на бойна картина. 

                                         
1 Bromberger, C., Hayot, A. Mariottini, J-M. Le match de football: ethnologie d'une passion partisane à 

Marseille, Naples et Turin. Paris, 2005, р. 39. 
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Стадионът е мястото за масова жестикулация, вулгарни припявания и 

неприлични думи
2
. Стадионът е едно от редките пространства, където може да се 

прояви удоволствието от неприличните жестове и думи, които са поставени вън от 

границата на правилото. „Там и само там освен в интимност, просташко грубите думи 

могат да се цитират”
3
. Всъщност логиката на играта разрешава всички тези 

непозволени реплики да бъдат разглеждани като неразривна част на антагонистичното 

вълнение на запалянковщината. 

Използването на вулгарен речник спомага  за агресивното нахъсване на 

запалянковците. Чрез тази показна реакция феновете чувстват разтоварване. Това е 

специален начин на разпускане. Това е нещо много хубаво да мразиш другите. Харесвам 

това. Всичко друго в живота е някаква роля 
4
. 

Като цяло песните се познават от всеки футболен запалянко, който често 

присъства на стадиона. Текстовете, съдържащи вулгарни изрази или подтекст към 

насилие, не притесняват феновете, защото в този момент, когато те са на стадиона, са 

подвластни изцяло на тълпата и на нейната емоция. Даже можеш и да пееш некви 

песни, дето текста, като се замислиш, е срещу нещо, дето подкрепяш, но пееш срещу 

него. Само заради емоцията от вълната. Е, аз от личен опит съм бил на мач на ЦСКА 

и съм пеел „К.р за „Левски”! Щото целият стадион вика и то те поглъща, то е 

емоция. (И. Т.). 

Всяка ултра група има нужда от враг, за да продължи играта. Нуждата от 

врагове на стадиона е много силна. По време на мачовете хоралният диалог се води 

така, като че ли е между двама.  По-силният в отговорите, по-силният в действията на 

типичните ултра активности – пеене, свирене, заплахи на врага, хореография, печели 

битката между феновете
5
. 

Съперничеството между различните агитки е родило множество хитове, 

повечето от които в музикално отношение са заемки от западноевропейските ултра и 

хулигански традиции. Най-често мелодиите са взети от популярни хитове, рок парчета, 

народни песни или с традиционни мотиви. Сред най-използваните хитове в целия свят 

                                         
2 Dunning, Е., Murphy, P., Williams, J. The roots of football hooliganism: an historical and sociological study. 

1988, London, p.7-8. 
3 Bromberger, C. Hayot, A. Mariottini, J-M. Oр cit., p. 265. 
4 Čolović, I. The politics of symbol in Serbia: essays in political anthropology. C. Hurst & Co, 2002,  p.271. 
5 Del Lago, A., De Biasi, R. Death and violence in Argentinian football Eduardo. In: (Giulianotti, R., Bonney, 

N., Hepworth,M). Football, Violence, and Social Identity. London, 1994, p.84. 
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са „Seven Nation Army" на „The White Stripes", „Go West" на Pet Shop Boys, „When The 

Saints Go Marching In" на Louis Armstrong и др. Най-често песните се състоят от 

няколко куплета. Различните фен групи имат различен брой песни и припявания в  

репертоара си.  Най-общо песните могат  да се разделят на хвалебствени (по адрес на 

своя отбор, определен играч или треньор) и ругателни (към съдията, противниковия 

отбор, публика и т.н). 

Писмените лозунги и трансперантите също са част от фолклора на футболните 

запалянковци. Най-често те са призиви към  футболистите или мениджърите на клуба 

или към привържениците и играчите на противниковия отбор. Основната им цел е  

поддържане на тима. Това е един вид писмена война. И в тази война всичко е 

позволено. Същността, съдържанието, мястото на изписване на лозунгите, според 

М.Беновска-Събкова, може да ги причисли към обредния фолклор и заклинанието
6
. 

Както самият спорт е игра, така и лозунгите носят в себе си елементи от играта – 

пародия, карнавални и театрални форми на изразяване. Като цяло лозунгите са част от 

креативната младежка култура. Изразени по този начин, думите и образите получават 

по-богата емоционалност, което води и до по-добре поднесени послания
7
. 

Изследователите са стигнали до заключението, че протестните действия и 

спортните прояви имат много общи елементи. Връзката с протестите се вижда  в 

използването на едни и същи средства в израза на емоции и позициите. Скандиранията, 

освиркванията, еднаквото изразяване на радост от победа, развяване на знамена, 

ползването на ударни инструменти, рисуването на лицата в съответни цветове, 

ползането на пиротехнични средства са характерни както за футболния стадион, така и 

за протестните действия на площадите. 

Както и  политическият фолклор, фенският също е  устойчив. С времето той се 

видоизменя и актуализира спрямо новите концепции във фенското движение 
8
. За това 

и често се говори за „вечен” живот на лозунгите
9
.  

Лозунгът отразява нещо важно и съществено за групата от хора, които го 

издигат. 

                                         
6 Беновска-Събкова, М. Знаците на протеста 10.01-05.02. 1997.  – В: Българска етнология, 1997, №3-4, с. 

6. 
7 Пак там, с. 9. 
8 Анчев, А. Реформа за три дни (българският политически фолклор след 10 ноември). 1992, София, с. 27. 
9 Петров, А. „Лозунгът. Българинът излезе на площадите”.  1994 , София , с. 11. 
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В своята книга Ангел Петров квалифицира политическите лозунги. В случая с 

футболния фолклор  може да се заимства от направената от него класификация. Според 

автора от стилистична гледна точка лозунгите се делят на  описателни, 

предупредителни, лозунги за изобличаване, лозунги за подкрепа и одобрение. Друго 

възможно делене е на адресирани с обръщение и лозунги-самоидентификация
10

. 

Хореографията  несъмнено е една от най-видимите и интересни изяви на 

фенското движение. Именно тя е и основната отличителна черта на ултра творчеството. 

В Англия и страните по-силно повлияни от нейните футболни традиции, стадионът е 

мястото, където подкрепата се изявява с много богат песенен фолклор, но 

организираната хореография не намира място на виража. От другата страна стои 

италианският модел, чиято най-важна цел в организираните фен групи е поддръжката 

на отбора на стадиона с изгражданто на грандиозни хореографии. К. Бромберже смята, 

че тези постановки свидетелстват за дух отдаден на  бриколаж, на ръчно творчество по 

теорията на Леви-Строс. Често ултрасите използват материали, с които разполагат под 

ръка и им придават нови функции. В този смисъл културата на поддръжничеството е 

креативна. Тя трансформира в хореографски аксесоари шалчета, непотребни вещи, 

димки, фолклорни инструменти, кречетала. От армията взема знамената, от уличните 

манифестанти - държанието им като в битка, от политическите протести - 

провокативните символи, от традиционнните национални движения - портртите на 

идолите. Тя интрегрира всеки нов елемент, който е способен да направи спектакъл, да 

окуражи своите или да засрами противниците
11

. Най-важната функция на 

хореографията е да засенчиш противника именно с изобретателност и мащаб, които да 

ти дадат преднина в битката между привържениците. Тук борбата не е импровизирана . 

Всяка група от привърженици пренася в спектакъла свое индивидуално участие. За мен 

да отидеш на стадиона означава да направиш една хореография със знамената и 

другите неща. Тогава се вижда кои са по-силните. Там се изгражда класацията. Ако 

ти си направил нещо хубаво, телевизията го хваща и показва на останалите клубове 

на какво си способен
12

. 

Дербито е чудесен повод да си премериш силите с другите. Тези сблъсъци обаче 

изискват много работа, жертви и пари. 

                                         
10 Пак там, с. 24. 
11 Bromberger, C., Hayot, A., Mariottini, J-M. Oр.cit., p. 301. 
12 Ibid., p. 60. 
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В България направата на хореография е може би най-късно навлязлата ултра 

практика. Пречка за това са основно липсата на явна фенска организация на стадиона 

до края на миналия век. С всяко изминало дерби обаче българските запалянковци 

стават все по-активна част от световното ултра движение чрез оригинални и мащабни 

хореографии. Публиката като цяло е лесно възприемчива на този италиански модел и 

целият сектор от привърженици участва в постановката. 

В годините преди организираните изяви феновете сами или на малки групи са 

правили елементи от хореографията. Всеки си е правил сам знамена. Веднъж бяхме 

направили едно много хубаво, голямо. А, к`ва емоция е да си го сложиш на стадиона, 

когато сам си го правил! Имаше там едни по–големи, дето в края на мача почнаха да 

ни го събират. Щехме да ги бием. А ние сме си го правили - как така ще ни го взимат! 

(Д. К.). Като бяхме деца и ние си правихме знамена. Хванеш на майка ти някво перде и 

го шиеш. Всичко се правеше по некви по-примитивни начини. А факлите ни бяха от 

вестници (К. М.). Така, намясто, на стадиона са се правели и първите бомбички. Едно 

време нямаше нищо и всичко се криеше по шапки, по кубинки, преди да се вкара. Един 

вкарва едно, друг, друго, всичко се прави намясто. Димки едно време нямаше, 

вкарвахме весници. Така беше и с бомбичките. Вкарваме камъчета и ги увиваме на 

място и ги меташ там (Д. К.). 

Направата на хореография изисква време. Представителите на основните 

клубове и групировки се събират три или четири дни преди срещата, за да направят 

колективна стратегия. Независимо от различията, всички заедно вземат дейно участие в 

изготвянето на хореографията. Най-често агитките се събират на определена среща в 

клуба, на която се фиксира работата, определят се текстовете на слоганите и 

бандеролите и новостите, които биха могли да се въведат, за да подчертаят особената 

острота на конфронтацията. Все по-често разбирането между ултрасите се прави и по 

интернет, във форум, където всеки може да даде идеи относно хореографията и да 

предложи помощта си. Плакати си има всяка групировка, но хореографиата се прави 

от всички. Събират се преди голямо дерби, пуска в сайта на феновете покана  за часа 

за всеки, който желае да участва в направата на нещата. Тя се договаря между 

тарторите на фракциите (И .Т.). 

Често в интернет пространството, в сайта на фенклуба или на групировките се 

получават съобщенията за организиране на среща, директно за правене на 

хореографията. Неделя в 12.30, желаещите да помогнат за хореографията за 

предстоящото дерби, са добре дошли на 20-ти вход на националния стадион ''Васил 
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„Левски”'” (http://www.armeici1948.com/index.php?page=allNewsPage). Да се подготви 

една хореография изисква много време и пари. Доста често се поправят неща в 

последния момент, защото всички са работещи хора и като почнат  мачовете през 

седмицата хората не могат (Д. И.). Затова и изготвянето на забележителна 

хореография носи висок престиж на агитките сред останалите ултраси. 

Материалите, ползвани за направата на хореографията, са разнообразни. Най-

често се ползват парченца от найлони, големи знамена и плакати, ленти в цветовете на 

тима или знамето, знамена с две дръжки, знамена с една дръжка, конфети, балони, 

хартийки, флаери, бенгалски огън, бомбички, димки, големи кукли, разноцветни 

шалчета.  

През цялото време на мача ултрасите в сектора остават прави, за да участват с 

тялото си по-добре в събитията. Хората, които ръководят хореографията, обръщат гръб 

на игрището, за да ръководят движението на групите, да подхвърлят слоганите, да 

напомнят реда на хореографията, да запяват песните и да подбуждат страстите. 

В тази битка  трябва да се нахъсат своите и да се унижат и засрамят 

противниците. 

Значима част от хореографията е присъствието и участието на огромна маса от 

хора. Всички запалянковци в сектора вземат дейно участие. Макар и повечето от тях да 

не са пряко свързани с приготовленията, отидат ли на стадиона, те стават основна част 

от спектакъла. Най-често хореографията или се научава преди започването на мача, 

когато организаторите я съобщават, или паралелно с провеждането на мача. Ултрасите  

извършват множество действия, с които да покажат подкрепата и принадлежността си 

към дадена група и пространство. Гръмкото пеене, силните скандирания, разпъването 

на лозунги, опъването на трансперанти над главите, общите жестове, символично 

обръщане на гръб на терена от ултрасите в обща прегръдка, задължителното стоене 

прав, подскачането при призив са част от множеството характерни за феновете 

практики, които стават неизменна част и допълват хореографията. 

Лозунгите, песните, надписите по знамената, както и устният фолклор могат да 

бъдат класифицирани поне условно в отделни групи според това към кого са насочени. 

Верността  и любовта към своите са основни мотиви в песните и лозунгите, 

които се срещат в секторите. Принадлежността  към отбора се показва чрез приемането 

на  символите на фенското движение. Често се разпъват трансперанти с емблемите и 

датите на създаване на клуба, на фенските организации и групировки. 

http://www.armeici1948.com/index.php?page=allNewsPage
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Чувството им на дълг към клуба понякога граничи с крайности, които се 

изявяват в творчеството. Песни, като тази на ЦСКА: // Даже и на край света, и в 

сърцето на врага, твойта песен ще се пей, твойто знаме ще се вей. Айде, айде ЦСКА, 

ние в тебе се кълнем, няма да те предадем, ако трябва ще умрем //, са често срещани 

във всеки клуб. Любовта е безгранична: //Сърцето си на „Левски” аз обричам. И пазя 

го изпълнено с любов! //, отдаването на каузата – задължително: // ЦСКА! Всичко 

започва и свършва така, ЦСКА! Затова е измислен света. // 

Чувството за неповторимост на клуба и честта да носиш неговите символи може 

да се види в куплета: //„България има природни богатства, България има народ 

несломим. България има от всичко по малко, но само един „Левски” - футболен тим. 

Мъждукат и други тимчета разни, мъждукат, но „Левски” блести. Опитват се с 

„Левски” да крачат, те крачат, а „Левски” лети! И с вар, тебешир, въглища, креда, 

навсякъде „Левски” срещаме днес. Левскар да си нещо голямо е, Левскар да си, братче, 

е чест. // 

Защитата на клуба от противници може да коства много, но истинските 

привърженици декларират, че биха дали всичко, за да помогнат на отбора: // Ние 

даваме живота си за ЦСКА - дайте го и вие! // 

Желанието да покажат гордостта си от своята принадлежност към определена 

фен група кара някои от членовете й да съчиняват подобни възхвали: // колко е хубаво 

да си Левскар. Ти носиш най-святото име - като крилете - мечтите. Ти светиш с най-

хубавия цвят - като на Левски очите. Колко е хубаво, колко е хубаво да си Левскар!// 

Темата за живота и смъртта някак съвсем естесвено навлиза във фолклора. Щом 

някой е готов да даде живота си за любимия отбор: // Само ти, във сърцата ни, за тебе 

пееме, за теб живееме, за тебе ще умрем!; Ние в тебе се кълнем, няма да те 

предадем, ако трябва ще умрем! (ЦСКА) //, то напълно в реда на нещата е да поиска и 

смъртта на противниците. Те всъщност звучат като заклинания, а не като реална 

заплаха: - // Армейци умрете, но Левски победете!. //  

В тази група ще включа и песните, отбелязващи славните моменти на клубовете, 

които се пеят, за да припомнят на играчи, ръководство и самите фенове успешните 

мигове на тима: „Вий помните ли Коцето и Начко, и славният червено-черен тим. Той 

е като валяк, останал без спирачки, мачкаше с дух непоклатим. Онези 11 юнака, как 

никой на терена не сломи. („Локомотив”). // 

Като всяка субкултура, и тази на футболните ултраси има изградена символика и 

собствено митотворчество, свързано с герои. Героите на дадена субкултура често се 
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превръщат в новомъченици или легенди за своята група
13

. За някои групи това са 

музикални идоли, за други - исторически съществували личности, а за ултра субгрупата 

това са някои футболисти или лидери на движението. 

В България има футболисти, които са били идоли за различни поколения, но тук 

ще се спра само на примера на легендарния Георги Аспарухов - Гунди, който е оставил 

следа като митична личност не само сред феновете на „Левски”. Творчеството на 

агитките на „Левски” се състои от множество песни за Гунди. Неговият лик се 

забелязва по плакати, трансперанти, артикули, а сред най верните - дори и по телата. 

Няма да разглеждам начина, по който Гунди става мит за българската футболна 

общественост, а просто ще обрисувам факта с примери от творчеството на ултрасите. 

Всеизвестно е, че още в 1971 г., след смъртта на двамата футболисти (Гунди и Котков), 

е създадена първата песен в тяхна чест. Оттогава до момента песните, посветени на 

футболиста, са над 15. Това представлява около ¼ от творчеството на футболен клуб 

„Левски”. Феновете, а и самите футболисти, олицетворяват клуба с личността на 

Гунди, човекът неизменно верен на отбора: Разправят, че някакво племе в Бразилия 

поканило Гунди за цар. Но той казал “Не! Аз съм левскар!”. Пред таланта на Гунди 

всеки се прекланя: На Гунди краката - като на Вилхелм Тел стрелата. На ЦСКА 

отбраната - като на Кенеди охраната.” На останалите отбори се струва 

изключително непривична възхвалата на една личност. Затова и голяма част от 

ултрасите на противниковите отбори намират винаги начин да  се подигрят или дори 

поругаят личността на Гунди. Така всеизвестна става песента, дошла от агитката на 

ЦСКА „Опитах се да карам като Гунди. Опитах да се движа по шосе. Опитах се да 

взема аз завоя. Опитах и какво ли още не. Пътувах аз за мач с „Ботев” - Враца. 

Пътувах аз с моята кола. Пътувах аз, но срещна ме камиона. Той срещна ме - и дадох 

аз фира. А, Гунди е шофьор але, але, части от която се пее на всеки дерби мач или се 

подвиква: Гунди ви зове на синьото небе;  Всички говеда при Гунди; Христос возкресе, 

Гунди - не. 

Митотворчеството сред феновете има обаче още един обект на внимание. И това 

са героите на самото ултра движение. Най-често са лидерите на организациите още от 

80-те години, с множество истории за героични актове и пътувания, легендарни 

побоища или символични кражби, защитавали без страх името, символите и атрибутите 

на любимия тим. 

                                         
13 Барова, В.  Младежките субкултури в България през 80-те и началото на 90-те години на ХХ в. 

(материали от едно включено наблюдение). – В: Българска етнология, 2004, кн. 1, с. 99 



 

 134 

Става ли въпрос за символика, то цветовете на клуба и организациите са едни от 

най-устойчивите и важни символи за ултрасите. Клубовете, които имат сериозни 

традиции се старят непрестанно да възпроизвеждат символиката. За феновете в крайна 

сметка е важна подобна стабилност, защото тя се предава с поколенията и е изградила 

силни стереотипи както във футболната общност като цяло, така и във фолклора на 

футболните запалянковци. Отборът и клубната принадлежност могат да бъдат 

отъждествени с цвета. Тази символика личи най-ясно в песенния фолклор. Ще се спра 

единствено на цветовете на двата най-популярни отбора „Левски” и ЦСКА – син и 

червен. Всеки цвят символизира нещо за своите привърженици. За ЦСКА това е силата, 

енергията и победата, сивол на които е червеният цвят: Да разберат говедата, че този 

цвят червен, е символ на победата и лидера свещен. (ЦСКА). За „Левски” всичко свято 

носи синия цвят :  „Какво е небето - синьо,  какво е морето - синьо, какви са очите на 

Апостола – сини,  какъв е г...т на маймуната – червен [в последствие на 

„кюрда”)](„Левски”). 

Подобни примери могат да бъдат открити и в италианското първенство,  в 

конкуренцията между  „Рома” и „Лацио”. Когато „Рома” вдига  банер с надпис „Рома” 

– спри за миг и погледни. Над вас е само Бог, „Лацио” отговярат с друг надпис: Но той 

е облечен в синьо. 

Запалянковщината  подхранва богата реторика от възхвала на своите и 

дискридитиране на другия. Стигматизацията на едните контрастира с показността на 

колективната  уникалност на другите. Чрез някои песни и лозунги, които показват 

загуби и тежки моменти на противниковия клуб, ултрасите се опитват да унижат врага. 

Затова и песни, лозунги и подвиквания, които напомнят на предишни спортни 

унижения на противника и показват желание за такива и в бъдеще са неизменна част от 

репертоара на футболните ултраси. Например ултрасите на Неапол по време на дерби с 

„Ювентус” като част от хореографията, издигат следния текст: Животни, Брюксел беше 

много добър с вас, напомняйки за драмата на стадион „Хейзъл”, когато десетки 

ювентини губят живота си
14

.   

В България най-често срещаните напомняния на загуби са между отборите на 

„вечните врагове” „Левски” и ЦСКА. Дали чрез песни, лозунги, подвиквания или 

скандирания, на всеки двубой от вечното дерби ще се спомене за драматични загуби и 

                                         
14 Bromberger, C., Hayot, A., Mariottini, J-M. Oр.cit., p. 65 
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обрати, за надмощие на едните над другите. 7:2 е резултат  най-велик на този свят  е-

е-е-е-е-ей,  честит юбилей!. („Левски”) 

Между двата отбора се води ожесточена борба и за титлата в българския 

шампионат. Често съперниците се борят не само за челните места, а за първото място. 

Това води до ожесточена битка сред феновете за показност и това се вижда от  лозунга, 

който трябва да подейства като прокобата: Не 27 пъти, а вечно да сте втори (ЦСКА), 

или в цялостно изградената хореография на ЦСКА от множество малки плакати „30”, 

държани от ултрасите и голям трансперант : Това бяха 30 секунди! Дълго нали? А колко 

ще чакате за 30 титли? (ЦСКА). 

Ако не може да се покаже поражение на противника, често се прибягва до 

успехи, недостигнати от съперника: „Титлата в България може да си купите, но на 

Анфийлд побеждават само най-добрите” (ЦСКА). 

Любима тема за осмиване на привържениците обаче си остават международните 

загуби. Те дават основна част от вражеския фолклор и се оказват изключително 

устойчиви. В последните години участието на двата гранда  в  евротурнирите  води до 

обогатяване на творчеството. Песента: „Олимпия”, догодина пак ела. Чакаме те с 

интерес, „Левски” пак да отнесеш. „Олимпия” вземи Слован и ела. Чакаме те с 

интерес „Левски” пак да отнесеш” (ЦСКА) се изпълнява на почти всяко дерби между 

двата противника, напомняща унизителната загуба на сините от отбора на „Олимпия”. 

Често между феновете се използва и закачката: „Бзззз, нещо ме ужили”, последвана от 

пляскане с ръка по врата, подсещаща за загубата на „Левски” от отбора на Жилина. 

Именно заради множеството загуби на синия тим на международно ниво им 

излезе и новият прякор Евроидиоти. 

Много често се атакува публиката на противниковниковия отбор и това 

понякога води до надговаряне. Най-често това са намеци за малък брой от фенове на 

стадиона, недобра организация или неактивна поддръжка. Ултрасите на „Портсмут” 

подхвърлят към фенове на „Манчестър Юнайтед": Да изпеем ли една песен, вместо 

вас?, на което отговорът на феновете на „червените дяволи" е: Да вкараме ли един гол 

вместо вас". Случва се по-малката група да търси надмощие с по-шумна агитка -  

феновете на  „Акрингтън Стенли”, срещу „Нортхемптън”, дразнят домакините с 

Дойдохме с едно такси и пак сме по-шумни от вас. Когато хореографията се повтаря, 

това доскучава на противниците. Почти на всички хореографии марсилци правят "OM" 

(Олимпик Марсилия) и основните им неприятели от ПСЖ на едно от дербитата издигат  
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транспарант с текст Пак ли ще направите ОМ!?! (http://forum.juventus-

bulgaria.com/lofiversion/index.php?t1027.html) 

Закачките по българските стадиони често са доста по-груби. Ултрасите на ЦСКА 

се подиграват на публика на „Левски” със: Сектор Б защо мълчи? Х . й в устата ли 

държи”. Не са спестени и някои квалификации към зрителите на „Славия”  Овча купел - 

овча публика, или пък плакат, който може да се отнесе към всеки противник: „Вие сте 

пародия на отбор и лоша имитация на публика”(ЦСКА). 

Винаги има желание да се омаловажи дейността на другата агитка. Тогава се 

издигат надписи от рода на Докога ще плагиатствате нашите песни? (ЦСКА) и 

„Колкото и певци да смените 90 минути пак ще мълчите (ЦСКА) или пък докато 

противниковата агитка пее се скандира Смешни сте. 

Ултрас организаците  имат колективна идентичност в границата на 

предполагаема различност между „аз” и „другия”. В част от фолклора на футболните 

фенове  това разграничение се търси в противопоставянето на нас– „смелите  мъже” и 

другите – „женчовците” чрез използването на богата реторика от сексуални метафори. 

Това може да се случи единствено на стадиона, в мъжкия свят, където в определени 

моменти и при опредлени условия използването на тази словестност е позволена
15

.  

Най-често такъв тип песни или лозунги се ползват при загубата  или неуспех, когато 

привържениците на противниковия отбор поставят под върпос сексуалната потентност 

на опонентите си. „Левски” е всичко за вас, защото женит ви се ч . . .т с нас! (ЦСКА); 

Разсърди се на Дучето жената, разсърди се и имало защо. Заварила го с негър в 

кревата, как с черна п . . а бърка му в г . . о”. („Левски”). 

Тази сексуална дисквалификация на противника или дори на целия отбор го 

приравнява с „женчо”, „госпожица” или потиснат мъж и се наблюдава в песните.  

ЦСКА е шампион, а за „Левски” – к . р от слон  (ЦСКА); По земята нещастен да 

ходиш, с к . р червен в синия г . з ( ЦСКА); и подвикванията Елате тук бе  к. . . и  и 

Майка ви ще е . а. 

Почти задължително е по време на оспорван мач колективната омраза или пък 

задоволство да достигне и до скандирания за личния живот на играчите. Примери има 

от всички световни агитки на ултрасите. Интересен е случаят с Джоел Бакс, вратар на 

ПСЖ, и неговите опити в поезията. Ултрасите на протвиковия отбор, при негово 

излизане, винаги са подвиквали : Изрецитирай ни поема. 

                                         
15 Ibid., p. 283. 

http://forum.juventus-bulgaria.com/lofiversion/index.php?t1027.html
http://forum.juventus-bulgaria.com/lofiversion/index.php?t1027.html
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Ултрасите на Тотнъм пък коментират прическа на Паул Шарнер от Уигън с 

подвиквания - Майка ти е язовец. Подобен е случаят с бившия национален вратар Боби 

Михайлов, който като играч на „Левски” не е пощаден от пиперливите езици на 

ултрасите - Боби има въшки!  (ЦСКА), заради оплешивяващата му коса. 

Един от българските футболисти, който е „спечелил” най-много скандирания по 

свой адрес е Георги Иванов - Гонзо, който заради провокативното си поведение на 

стадиона и към ултрасите винаги е част от техния репертоар. Гонзо, кретен, защо не си 

в Рен?!  (по повод проваления му трансфер във френския клуб); Гонзо, турист, гадже 

на Азис  („Локомотив София”). 

В категорията на подвиквания, които се отнасят до играчите, често се появяват 

теми с нецензурен характер, които показват сексуалната немощ на играчите, както в 

песента : ”А Сираков  на тревата  прави с.  .  .и на съдията - втора дузпа да даде -  от 

позора да ги отърве (ЦСКА); и в скандиранията: Христо Стоичков - п......т или Любо 

Пенев е с един т . . . к („Левски”). 

Що се отнася до феновете на „Левски” и ЦСКА, враждата между агитките има 

разнообразни изразни средства. Запалянковците си разменят и обиди чрез животински 

прякори. Всеизвестно е, че сините наричат феновете на ЦСКА „свине”, а червените тях 

– „говеда”. В някои моменти названията между агитките се объркват, но като цяло се е 

утвърдила тази тенденция: Чорбари ооооо, лайнари оооо, чорбари, прасета, свине, на 

турци сте вий синове („Левски”) или песента, пята от ултрасите на ЦСКА по народни 

мотиви: „Имала майka едно ми чедо, едно ми чедо говедо, с очи различни, лице 

космато, едно ми чедо говедо!  Е-е-е-ей говедо” (ЦСКА). Или песента, която показва 

драстичната разлика между враждуващите: Питам има ли власт, която да не е 

подкрепяла вас! Сектор "В" ни дели. Аз съм човек, говедо си ти! (ЦСКА) 

Самите привърженици, отборът и стадионът се олицетворяват със съответното 

животно или с неговия дом – обор или кочина: В село Подуене, на говеждия 

стадион...(ЦСКА); Че синьо-бяла кочина надига днес глава. Сложете тази кочина пред 

вас на колене.”(ЦСКА); И преди и сега, кочина е ЦСКА („Левски”). 

По времето, когато треньор на „Левски” беше Люпко Петрович, 

привържениците на ЦСКА използваха подвикването: Хайде бе, Люпко, изкарай на 

паша!, отнасящо се до играчите на синия отбор. Разбира се, ултрасите на „Левски” не 

са безучастни и по време на заплахата от свински грип в страната, по време на дербито 

между двата гранда, всеки от сектора на сините ултраси слага на лицето си медицинска 

маска срещу опасната болест. 
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Враждите между различни населени места са често срещани и браненето на 

локалната идентичност  рефлектира в неприязън между поддръжниците на футболните 

отбори. Обикновенно противниковият град, село, квартал или махала се обрисува в 

много лоша светлина или  се подема някои характерен обществен стереотип за 

населението му. Така към перничани, които има вражда в столицата  и с  „Левски”, и с 

ЦСКА подвикат брикети или кюмюр. Тук се спирам на фолклора само на три футболни 

групи – „Левски”, ЦСКА и „Локомотив София”, които са столични отбори и темата за 

враждата помежду им е за надмощие в рамките на София: София значи, значи ЦСКА, 

шампион на нашата страна; 1200 години българска. 130 години столица. София 

расте, но не старее (ЦСКА) или на квартален принцип: Във Шумен - там студено е,  

във Пловдив - много мръсно е, мирише в Подуене,  в „Надежда” си е най-

добре.”(Локомотив). Като цяло големите софийски футболни агитки презират 

противниците от по-малките провинциални градове. Основните подвиквания по време 

на среща с противник от провинцията са селяни или обиди на етническо ниво като 

цигани”. 

В това отношение реакциите на българските фенове са идентични с тези в 

останалите средиземноморски страни.  Италия е страната, където футболните ултраси 

враждуват основно на регионално ниво и локалната идентичност стои над всичко. 

Същото важи и за привържениците на „Олимпик”, Марсилия, които в края на 1993 г. 

разпространяват специален позив по повод отпадането на националния отбор от 

Световното първенство в 1994 г., с който цели пълно локално разграничаване от 

останалите територии на Франция: „Марсилия не е Франция. // Те са затворени, ние 

имаме море и пристанище. //Там вали, тук се къпем. //Те са сами ние сме обединени. // 

Те гледат телевизия, ние отиваме на стадиона /./ Те са тъжни, ние умираме от смях. 

// Те са болни, ние сме уморени. // Те са расисти, пък Рашид е наш брат. // Те са бледи, 

ние сме многоцветни. // Те са някакви си, ние сме олимпийци./ / Те са роботи, ние сме 

хора. //Те са французи, ние сме марсилци. // Независима Марсилия! // Благодарности на 

Израел, че би френския национален отбор и най-вече на отбора на България, който 

забрани на парижани безплатно пътуване до САЩ 
16

. 

Много често футболните и политическите страсти вървят ръка за ръка. Така 

лозунгите и скандиранията, характерни за футболните стадиони, се пренасят в 

политически протести или обратното. В България има множество примери за това, 

                                         
16 Ibid., p. 256. 
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особено що се отнася до водещите политически партии в периода след 1989 г. - СДС и 

БСП, и двата най-популярни футболни отбора в страната - „Левски” и ЦСКА. По време 

на големите протести през 1997 г. на площада се чуваха лозунги, директно взети от 

футболните стадиони. Така например футболната заплаха „Кой не скача е Левскар” се 

пренесе в протеста с призива „Кой не скача е червен”от привържениците на СДС
17

. 

Това е едната страна в историческото развитие на този лозунг. Промяната обаче се 

отразява и на него и след края на протестите, лозунгът отново навлиза на фенските 

среди, но не със старото си звучене, ползвано от привържениците на ЦСКА, а с новото, 

подето от привържениците на СДС и съответно от агитките на „Левски” - „Кой не 

скача е червен”. 

Тук е редно да се отбележи, че противопоставянето между политически и 

футболни опоненти има и цветови оттенък. Така червеният е приет за емблематичен за 

БСП и е цветът на отбора на ЦСКА, а синият – цветът на СДС, респективно на 

„Левски”. Тази цветова асоциация често пъти се оказва важна за привържениците на 

футбола. Така отборът на ЦСКА винаги е бил обвързван със социалистическата власт в 

страната като отбор на армията, докато „Левски” е приеман за отбора на народа, с 

привърженици, които се противопоставят на режима. 

Относно намесата на политиката във футбола и във футболните пристрастия в 

България добър пример са именно „Левски” и ЦСКА. Смята се, че „Левски” 

символизира демократичната власт и опита за борба за промяна в държавата. След 1989 

г. особено поради символиката на цветовете Левски става еквивалент на 

новосъздадения Съюз на демократичните сили. Така много хора започват да 

олицетворяват демократизацията в страната с отбора на народа.  

Историята предоставя достатъчно факти, за да се разбере защо се случва това 

преплитане между спорт и политика. Още със създаването си отборът на ЦСКА 

получава подкрепа от висши комунистически лидери като Милко Балев и Добри 

Джуров и печели в първата си година шампионата. Същевременно ЦСКА е създаден 

през 1948 г. към Военното министерство, което веднага бива обвързано със силовия 

тоталитарен режим. За тази обвързаност с партията и до днес се пеят песни от феновете 

на противниковия отбор: Милко Балев вашия баща. Измислени сте през четиридесет и 

осма. Измислени сте, за да ви е . . м. Смърт за Милко Балев, смърт за ЦСКА! 

                                         
17 Беновска-Събкова,  М. Цит.съч, с. 10. 
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(„Левски”); „По пример от Москва, създаде ви властта... („Левски”, ; „ЦСКА = 

комунистически отбор, славянска публика, със сръбско самосъзнание и болшевишко 

възпитание. („Левски”). 

От друга страна „Левски” започва да бива назоваван фашистки отбор.  Това се 

вижда точно в известната реплика: Не всеки левскар е фашист, но всички фашисти са 

левскари
18

. В последствие клубът се превръща в „Левски Спартак” към МВР и 

Министерството на съобщенията. Тогава започват и шеговитите подмятания и вместо 

„Левски – Спартак” се е ползвало „Левски” с патлак”
19

. Спомням си готин лаф  за 

левскарите от едно време –”Левски” оле, нищо общо с МВР. И отттам ние 

хихикахме. (К.М.).  

Особеност на хулиганската и ултрас култура е силната им политическа и 

националистична активност на стадиона. Историята дава много примери, че голяма 

част от феновете са близки до идеите на крайния национализъм и дори фашизма. Това 

не прави изключение почти никъде по света. В България също са познати подобни 

практики. Така по време на дискусиите за приемане на Турция в Европейския съюз, не 

само останалите европейски държави, но и нашата страна взема дейно участие в 

кампания срещу Турция. Това е моментът, в който всички ултраси, независимо от 

клубната си принадлежност, чрез редица уговаряния за общи действия, в рамките на 

няколко седмици, обляха българските стадиони с транспаранти Не на Турция в ЕС  

(Turkey is not Europe). 

Побратимяването между някои европейски отбори и техните агитки води до 

противоречиви прояви на фракциите. Белградските ултраси от „Партизан” издигат 

лозунга „Косово е Сърбия!”, в подкрепа на смятаната за изконна територия на сърбите, 

и веднага получава подкрепа от своя побратимен български клуб, ЦСКА, който в 

продължение на месеци държеше в рамките на сектора същия лозунг на голям 

транспарант. Друга подобна проява на червените ултраси е издигането на множество 

малки плакати с датата 1389, битката при Косово поле. 

По време на придизборните кампании в страната в последните години ултрасите 

не остават безучастни. Като начало те подемат кампания за убеждаване да се гласува на 

парламентарни избори: Гласувай: не позволявай чуждият вот да изкупи родината ни!;, 

Соколът е граблива птица... България за българите, грабливите-вън! (анти ДПС) . 

                                         
18 Кюркчиева, И.  Футбол и политическа символика през 90-те години на ХХ в. в България. – В: 

Всекидневната култура на българите и сърбите в постсоциалистическия период. София, 2005, с. 94 
19 Пак там, с. 95 
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Като цяло основната идея е злепоставяне на ДПС в общественото пространство: Без 

изборен туризъ;.  Без турски вот и к . р в гъза на българина с фес! 

Има още някои общи обществени кампании, които са част от действията на 

движението на ултрасите в България. Едната е против излъчването на новини на турски 

език по националната телевизия. Не искаме турска телевизия; Нашият майчин език е 

българският!  (ЦСКА).  

Твърди се, че истинското ниво на расизъм у футболните фенове е почти 

невъзможно за измерване. Във Великобритания расизмът се проявява за пръв път през 

70-те и 80-те години на миналия век, когато черните играчи често са поздравявани с 

маймунски викове и банани. 

Именно от британската публика започват расистките и етническите лозунги и 

песни. Често е можело да се видят расистки и антисемитски лозунги и по стадионите в 

цяла Европа, като например ултрасите в бивша Югославия и техните скандирания: 

Който не скача е шиптър. 

Като цяло цветът на кожата е обект за най-жестока стигматизация. Както 

навсякъде по света, и у нас футболистите от африкански произход се отъждествяват с 

нещо животинско - крясъци на маймуни, жестове на почесване по главата, подхвърляне 

на банани, метафори, които напомнят  цветовата разлика. 

Сред отборите, чийто фолклор описвам, ЦСКА има най-голям брой чернокожи 

футболисти, което води и до повече изяви на расизъм.  Не можем да пренебрегнем и 

присъствието на крайно десен екстремизъм и национализъм по трибуните в България, 

което също дава своето отражение на творчеството на ултрасите. Така самите 

привърженици на ЦСКА издигат на стадиона плакати от рода на: ЦСКА не е 

зоологическа градина; Вън черните от ЦСКА!. Това се подема и от другите отбори, 

които на мачове с ЦСКА викат : ”ЦСКА е Африка.  ( Локомотив). 

Тези расистки и етнически пристрастия са копирани от западноевропейското 

ултра движение. Тук обаче поради специфичната етническа обстановка на мода излизат 

други етнически пристрастия. Най–често това са подвиквания „турци”, „цигани”, 

„евреи”, „чифути” или надписи или рисунки, на които са представени етнически 

стереотипи. 

В последните години в България, както и в цялото европейско ултра движение, 

се поде колективна кампания против т.нар. модерен футбол. Ултрасите не могат да 

свикнат с бързата комерсиализация на спорта. Притеснени от поскъпването на билетите 

в секторите, промяната на часовете на мачовете, които биват изместени от 
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традиционните вечерни часове, купуването и продаването на играчите като стока и 

опитите да се ограничи публиката по стадионите, те са принудени да протестират чрез 

множество плакати и лозунги по време на мачовете на техните отбори. Така например, 

в цяла Италия отборите излязоха с транспаранти: Не на модерното каучо. Кампанията 

в България мина по-скоро незабелязано дори от медиите, но все пак на някои от 

стадионите се появиха плакати с надпис Против модерния футбол. Имаше дори 

транспарант с изобразен телевизор, който да напомня, че спортът не е само за 

телевизионните зрители. Малко по-крайни възгледи имаха и някои агитки, които 

директно излязоха с лозунга К . р за телевизиония зрител. 

Основната част от слоганите и лозунгите се създават за вид комуникация между 

ултрасите и ръководството на отбора и на официалния фен клуб. Често чрез тях 

запалянковците показват своето недоволство, искат оставка или просто показват на 

управниците, че ултрасите са не по-малко важни за отбора от тях.  В това отношение 

ултрасите имат високо самочувствие и винаги са се чувствали длъжни да споделят не 

само пред ръководството, а и пред цялата общественост онова, което представлява 

проблем не само за клуба, а и за тях като организация, защото за разлика от играчите и 

ръководството, за които отборът е често финансова облага, за тях той е начин на живот: 

- ЦСКА е любов, а не бизнес. 

Най-често лозунгите са против определени личности в управлението и са по 

повод дадено събитие или действие: Винаги ще знаем какво направи миналото лято, 

Томоff!  (относно отнетия лиценз на ЦСКА, позовавайки се на популярния американски 

филм на ужасите „Знам какво направи миналото лято” и неговото продължение „Все 

още знам какво направи миналото лято”; Томов в Сибир, за да има мир! (Този лозунг 

кореспондира с политическия лозунг от началото на прехода „БСП в Сибир, за да има 

мир”); Такъв е животът, Бате! Когато мястото ти не е там, винаги ставаш за срам. 

(„Левски”). 

Като протест срещу ръководството и Андрей Желязков още в 2000 г. ултрасите 

на „Локомотив София” правят акция „Портокал с часовников механизъм” – издигат 

транспарант Защо погребахте Локо? и замерят с портокали и ябълки стадиона по време 

на мач. Акцията продължава и в следващите срещи с лозунги: Локо не е плод и 

зеленчук, Прасковата вън от тук! (прякор на Андрей Желязков); Кой продаде мача?; 

Продажници!; Мъртви души!  (Локомотив София). 
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Рядкост са транспаранти или плакати с текст, който да е положигелен спрямо 

ръководството или някои от участниците в него. Един от малкото примери е плакатът 

Любо, остани заради нас! (ЦСКА). 

Освен към ръководството, чести са лозунгите към самия отбор и задълженията 

му към публиката. Ултрасите знаят своето значение на публика, която дава смисъла на 

спорта като цяло и никога не дават възможност да бъдат пренебрегнати дали от 

ръководството или от самите играчи. Това е причина феновете да издигат транспаранти 

с надписи :Единственият светъл лъч сме ние (ЦСКА); „Хайде играйте армейци, дайте 

всичко за нас, тази червена трибуна, това е стимула ваш...(ЦСКА). Но 

запалянковците невинаги са доволни от това, което им се предлага като зрелище и 

често го показват с  думи и действия – плакатът „Това мълчание е за вас, бездушници” 

(„Левски”) и реализираното действие в продължение на едно полувреме или 

направените макети на хора от картон с надпис За отбор от карикатури - книжни 

фенове. („Локомотив”). 

Футболните фенове на първо място са публика. За част от тях обаче отредената 

им роля на зрител не е достатъчна. Те имат желание да покажат явно своите 

пристрастия и по този начин да станат част от играта.  

Групите на футболните ултраси имат своя стройна организация, която им помага 

да създадат и представят зрелищно подкрепата си за своя тим. Характерна черта на фен 

групите е желанието им да бъдат не просто видени, но и да бъдат различими от 

останалите. Затова те създават свой стил на обличане, със свои собствени аксесоари, 

формират собствено поведение и развиват ритуална система, която спазват на стадиона 

и извън него. Цялото им творчество, което напълно справедливо може да се определи 

като фолклор, те използват като един вид ритуална практика, насочена към подкрепа на 

своите и охулване на противника. Основният обект на опозоряване е не толкова 

противниковият отбор, а неговите фенове. Чрез песни, скандирания, лозунги и 

хореография те целят да покажат своето превъзходство и да намерят поне едно място в 

обществото, където културата им да доминира.  

В крайна сметка би могло да се твърди, че разгледани от всички тези аспекти, 

всъщност ултрасите могат да бъдат определени както като деструктивна, така и като 

креативна сила в съвременното общество.  



 


