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СвЕДЕНИЕТо У ХЕроДоТ I. 77 За проваЛа На 
аНТИпЕрСИЙСКаТа КоаЛИцИЯ прЕЗ VI в. пр. Хр. 

в ИСТорИЧЕСКИ пЛаН

Кабалан Мукарзел

Епохата около средата на VI в. пр. Хр. със сигурност е един от 
най-динамичните периоди в историята на древния Близък изток.1 
Това е епоха, когато рухва създавана и поддържана с десетилетия по-
литическа система на баланс между регионалните сили в резултат на 
успешните действия на създателя на Ахеменидската империя Кир II 
Велики (559–530 г. пр. Хр.). За сравнително кратък период във втора-
та половина на VI  в. пр. Хр., след поредица от военно-политически 
кризи, Кир налага властта си над Мидия, Лидия и Новова вилонското 
царство, оставяйки в наследство на сина си Камбиз империя, прости-
раща се от Егейско море до Индия и от Кавказ до Синай. 

За съжаление, тази епоха не е богата на древноизточни и антич-
ни истори чески сведения относно споменатите събития. Тези, с които 
разполагаме, са малко на брой и предизвикват множество дискусии. 
Те се намират главно в клинописни извори и осветляват част от об-
щата картина на събитията. На фона на тази ситуация, сведенията у 
диахронния на епохата Херодот придобиват важно значение, защото 
дават информация, свързана с ключово събитие, изиграло ролята на 
катализатор за установяването на персийската хегемония в Близкия 
изток – завоюването на Лидия. Сведението у Херодот I. 77 и свързано-
то с него сведение в I. 81 е ценно с конкретната информация относно 
провала на спомената антиперсийска коалиция между три от основни-
те регионални сили – Лидия, Саиски Египет и Нововавилонското цар-
ство. То поставя множество въпроси от исторически, хронологически 
и международен характер, нуждаещи се от ситуиране в общ истори-
чески план чрез ползването на информация от древноизточни извори. 
Нещо повече, достоверността на сведенията у Херодот подлежи на 
проверка в светлината на резултатите от проучванията по история на 
Древния Изток и Елада, тъй като тя, относно древноизточните страни, 
не е оценена еднозначно в изследванията по древна ориенталистика.2 
Цел на настоящата статия е съпоставянето на известното за между-
народните отношения от клинописните извори от средата на VI в. пр. 
Хр., със сведението у Херодот и анализа на получените резултати. 
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Сведението у Херодот I. 77 за провала на антиперСийСката коалиция ...

1. Сведенията и разказът у Херодот.3 
I. 77 – „Недоволен от числеността на войската си – цялата му вой-

ска била доста по-малко на брой от тази на Кир, та недоволен от чис-
леността, а и понеже Кир не се опитал да го нападне на следващия 
ден, Крез си тръгнал обратно към Сарди. Имал на ум да извика на 
помощ египтяните съгласно военния договор с тях (защото преди да 
сключи боен съюз с лакедемонците, той бил направил това с Амасис, 
царя на Египет), пратил да известят и на вавилонците (защото и с тях 
бил сключил боен съюз – по това време Лабюнетос бил цар на вави-
лонците), поръчал и на лакедемонците да се явят в уреченото време. 
След като съюзниците му били обединени и собствената му войска 
събрана, намерението му било да остави да мине зимата и със запро-
летяването да се вдигне на война срещу персите. Разсъждавайки така, 
още щом пристигнал в Сарди, разпратил глашатаи по съюзническите 
земи да оповестят да се съберат на петия месец.“ 

След като Кир изненадващо нападнал Лидия и стигнал бързо до 
Сарди, разгро мявайки изпратената срещу него лидийска войска, об-
садил града.

I. 81 – „Те се установили за обсада, а Крез, мислейки, че тя ще бъде 
за дълго време, пратил други вестители от крепостта при съюзниците 
си. Първите били разпратени да предупредят съюзниците, че трябва 
да се съберат на петия месец в Сарди, а тези изпратил да искат да им 
се притекат на помощ колкото се може по-бързо, понеже Крез бил в 
обсадно положение.“ 

Сведенията са поместени в разказа, посветен на падането на Лидия 
и края на управлението на Крез (560–546 г. пр. Хр.). Според него след 
свалянето на мидийския цар Астиаг от Кир, Крез се почувствал запла-
шен и се допитал до прорицалища в Елада и Египет.4 Той спрял вни-
манието си на прорицалището в Делфи, което го окуражило да сключи 
съюз със Спарта в замисляната от него война срещу Кир.5 Както сочи 
Херодот, не само страхът от Кир, но и династическата обвързаност 
между царските домове на Лидия и Мидия била причина Крез да запо-
чне война с Кир.6 Разбирайки погрешно нееднозначното предсказание 
на Делфийския оракул, Крез, начело на армията си, пресякъл р. Халис 
(дн. Казъл ирмак) и нахлул в областта на селището Птерия, принадле-
жаща на Кир.7 Там пристигнал и Кир с войската си. Двете враждуващи 
армии провели няколко сражения, без да се стигне до решаващ изход 
от конфликта.8 Крез решил да се оттегли и да нападне отново Кир, но 
с по-голяма армия. Той се върнал в Лидия и чрез вестоносци поискал в 
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определено от него време Египет и Вавилония, с които имал сключени 
военни съюзи, да го подпомогнат с войски срещу Кир.9 Кир изненад-
ващо нападнал Лидия и обсадил Сарди, а Крез пратил вестители до 
съюзниците си с молба за по-бързи действия в негова защита.10 Сарди 
паднал след двуседмична обсада, а Крез бил пленен жив.11 

Според изворовия текст създаването на антиперсийската коалиция 
е било етап в развитието на лидийско-персийския конфликт и иници-
ативата за нея е принадлежала на Крез. Интересно е да се отбележи, 
че нямаме сведения Крез да е търсил военна помощ от Египет и Вави-
лония преди сраженията край Птерия, т. е. преди да пресече р. Халис. 
Иначе териториите, които искал да завоюва царят, били стара амбиция 
на Лидия, датираща още от 80-те години на VI в. пр. Хр., когато за 
контрол над този район Лидия и Мидия водили война.12 

Повечето автори датират описаните събития около лидийско-пер-
сийския конфликт в по-широкия период между 549/8 и 546 г. пр. Хр. 
Тези години обаче, въз основа на сведенията от антични извори, не 
са напълно сигурни. Причина за това са, както сочи Еванс, вътрешни 
хронологически противоречия в Херодотовия текст, свързани с три 
събития — свалянето на Астиаг, разгрома на Лидия и последното за-
връщане на Пизистрат в Атина, имащи за terminus post quem средата 
на 50-те години на VI в. пр. Хр. и за terminus ante quem – средата на 
40-те години на VI в. пр. Хр. 13 Търсейки подкрепа за една или друга 
хронологическа схема, редица изследователи се обръщат към външ-
ни спрямо античната традиции схеми, като тази на клинописните из-
вори.14 Ключов момент за по-конкретно определяне на хронологията 
се оказва краят на въстанието на Кир срещу сюзерена му Астиаг, за-
вършило с падането на Мидия под персийска власт.15 Ще отбележим 
и това, че именно свалянето на Астиаг е и един от основните факто-
ри за осъществяването на лидийско-персийския конфликт.16 

2. Клинописните извори.
Единствената, независеща от Херодотовата традиция, изворова 

група, съдържаща сведения за регионалните събития в Близкия изток 
през VI в. пр. Хр., е тази на клинописните извори, съставяни на тери-
торията на Нововавилонското царство.17 Тя е представена от текстове, 
спадащи към групите на хрониките, царските надписи и администра-
тивните документи. Главен клинописен извор, свързван със събитията 
около лидийско-персийския конфликт, е таблица BM 35382, съхраня-
ваща се днес в Британския музей. Тя е част от серията нововавилонски 
хроники и в научната литература е наричана най-често „Хрони ката на 
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Сведението у Херодот I. 77 за провала на антиперСийСката коалиция ...

Набонид“, тъй като описва в хронологическа последователност съби-
тия от управлението на последния нововавилонски владетел – между 
556 и 539 г. пр. Хр.18 

В текста на Хрониката, в колона II, редове 1–7, се сочи, че Ищу-
мегу (Астиаг) събрал войските си срещу Кураш (Кир), цар на Аншан 
(Персида), но те въстанали и пленили Ищумегу, след което го пре-
дали в ръцете на Кураш. След това Кураш осъществил поход срещу 
Екбатана (дн. Хамадан) и разграбил града, чието имущество отнесъл 
в Аншан.19 Точната дата на събитието не е запазена, но следващото 
сведение е отделено от това с права линия в текста, и в него запа-
зената дата сочи 7-та година от управлението на Набонид т.е. април 
549 – април 548 г. пр. Хр. Следователно, сведението за Кир се отнася 
до предишната – 6-та година от управлението на Набонид т.е. април 
550 – април 549 г. пр. Хр. По-различна позиция по този въпрос заема 
Р. Дрюз. Според него, сведението се отнася не до 6-та, а до 3-та годи-
на от управлението на Набонид – 554/3 г. пр. Хр. Авторът приема, че 
споменатото в началото на колона II събитие, поради липсата на пряко 
датиране в текста, трябва да се свърже с изложеното в зле съхранена-
та колона I, описваща събития от първите три или четири години от 
управлението на Набонид. Основен негов аргумент в полза на това 
са споменаванията на свалянето на Астиаг в други два клинописни 
текста, в които събитието е изложено, придружено от фразата „когато 
настъпи третата година“.20 Фразата обаче е формулна, засвидетелства-
на е в царски надписи и други литературни текстове и не може да се 
свърже с конкретната дата. Тя, както отбелязват Тадмор и Булийьо, 
маркира събития от началото на управлението на владетеля, без да 
бъде хронологически точна.21 Предложената от Дрюз дата на събити-
ето е неприемлива поради това, че в нововавилонските хроники, като 
тип документи, описанията на събитията от всяка година на владетеля 
се разделят стриктно с хоризонтални линии по повърхността на табли-
цата.22 Със сигурност, споменаването на събитието в колона II се е от-
насяло до 6-та година от управлението на Набонид, а не до някоя друга 
година. Годината 550–549 г. пр. Хр. може да се приеме за terminus ante 
quem относно края на борбата между Кир и Астиаг. Именно тогава, 
преди април на 549 г. пр. Хр., е завършило и успешното въстание на 
Кир. Със сигурност след тази дата Крез е започнал подготовката си за 
войната срещу Кир. 

Други сведения в Хрониката, свързани отново с военни действия 
на Кир, се приемат от редица автори за описващи падането на Лидия.23 
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Ето изворовия текст в колона II, редове 15–18 на таблицата, датирани 
в 9-та година на Набонид – април 547 – април 546 г. пр. Хр.24 

„В месец Нисан (март/април) Кураш, царят на страната Парсу вой-
ската си свика и под град Арбаил (дн. Арбил) река Идиклат (дн. Ти-
гър) пресече. В месец Аяр (април/май) към страната LU/U–[…] […], 
царят ѝ уби, имуществото му отнесе, гарнизон свой той постави там 
[…] След това гарнизонът и царят останаха там.“

В асирологията съществува сериозна дискусия относно свърза-
ността на сведе нието с падането на Лидия. Тя е предизвикана от де-
струкциите в края на ред 16, където е било изписано цялото име на 
държавата, срещу която Кир е повел армията си. В текста на извора от 
името на тази държава е запазен само първият клинописен знак. През 
1924 г. Смит, който публикува копие на клинописния текст, предлага 
четене на запазения знак като LU, първият знак от топонима Lu-ud-du 
или Ludu – акадското название на Лидия. Авторът предлага и хипоте-
тична реконструкция на лакуната, следваща знака като Lu-[ud-du].25 
Това четене се подкрепя по-късно от Опенхайм, Дандамаев, Булийьо 
и Грейсън. 

През 90-те години на XX в. въз основа на палеографски сравне-
ния със сведения от различни текстове, на последния знак в ред 16 е 
предложено от Елснер ново четене – като U, първият знак от топони-
ма U-rash-tu или Urashtu – акадското название на държавата Урарту в 
Източна Мала Азия. Авторът пред лага и хипотетична реконструкция 
на лакуната, следваща знака като U-[rash-tu].26 Това четене на знака се 
подкрепя от Роллингер.27 

Oсновен исторически аргумент на подкрепящите четенето LU са 
сведения у Херодот, сочещи, че Кир е нападнал Лидия преди завзе-
мането на Вавилония, датирано по сведенията на антични извори в 
547–546 г. пр. Хр. Според тях това била втората по ред голяма древ-
ноизточна държава, попаднала под персийска власт след Мидия.28 
Според основния исторически аргумент на подкрепящите четене то U, 
изведен от сведения у Херодот и обобщен от Роллингер, към начало-
то на борбата между Кир и Астиаг в мидийската държава настъпила 
тежка криза. Тя довела до отделяне на различни автономни части от 
нея, предимно в Мала Азия, като урартското царството, завоювано от 
мидийците през 90-те години на VI в. пр. Хр.29 Подкрепящите тази хи-
потеза приемат, че Кир е нападнал отделилата се от Мидия автономна 
урартска държава, а не Лидия и ситуират това събитие преди падането 
на Лидия. Общ и за двете хипотези проблем е съдбата на Крез. Както 
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се вижда от текста на Хрониката, владетелят на завоюваната от Кир 
държава не е споменат поименно и според сведението той е бил убит. 
Версията на Херодот за съдбата на Крез след падането на Сарди е 
доста по-различна и според нея, Кир оставя Крез жив и дори го прави 
един от важните си съветници.30 

Ще отбележим обаче, че в самия текст на таблицата знакът в края 
на ред 16 е с деструкции в долната и средната си част и със сигурност 
не е достатъчно запазен. Това се вижда ясно в копието на Смит.31 Зна-
кът е обозначавал назва нието на държава, но и двете предложени че-
тения – LU и U, би трябвало да се приемат условно. Подобна позиция, 
но с по-различна аргументация, свързана с други разночетения и ре-
конструкции, заема Шаудиг.32 Сведенията у Херодот подкрепят с дос-
татъчно аргументи и двете становища. Това може да бъде посочено и 
относно палеографските анализи на споменатите автори. Логическо то 
заключение от тази ситуация е, че сведението в Хрониката е несигу-
рен аргумент в подкрепа и на двете хипотези. 

Най-важната информация, която може да се почерпи от таблицата, 
е тази, свързана с годината на падането на Астиаг – 550/549 г. пр. Хр., 
и тази, че през април/май на 546 г. пр. Хр. Кир провел голяма операция 
в Мала Азия, в резултат на която наложил властта си над победена от 
него държава, чието име не е запазено в текста. 

3. Международните отношения. 
Сведението у Херодот I. 77. за създаването на антиперсийската 

коалиция е свързано в исторически план със сложния въпрос за вза-
имоотношенията между трите споменати в извора държави – Ново-
вавилонското царство, Саиски Египет и Лидия. Въпросът е сложен, 
тъй като писмените сведения за международните отношения в сре-
дата на VI в. пр. Хр. са малко и основно от групата на клинописни-
те извори. За съжаление, египетските царски надписи от епохата на 
XXVI-та династия, и по-точно тези от епохата на управлението на 
Амасис (570–526 г. пр. Хр.) не са достатъчно информативни поради 
спецификите на своя стил.33 

Лидия и Вавилония. Изворите за отношенията между Лидия и Ва-
вилония са оскъдни. В нововавилонските царски надписи Лидия е 
споменавана като географски ориентир за гранична на царството дър-
жава. Повече сведения за страната се намират в таблица от дворцовия 
архив във Вавилон, представляваща списък с дажби на военнопленни-
ци, депортирани лица или политически емигранти. В нея като получа-
тел на хранителни дажби от двореца е посочен един бежанец някой си 
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Уркула, лидиец.34 Не знаем от каква полза е бил този лидиец за вави-
лонските политически интереси, но със сигурност пребиваването му 
във Вавилон е имало някаква политическа роля. Въпреки че нямаме 
категорични свидетелства, историографията приема, и то с основание, 
че отношенията между Лидия и Вавилония са били враждебни поради 
амбициите на двете страни за контрол над важните железодобивни 
райони на Киликия. Контрол, който в 557–556 г. пр. Хр. след поход 
на цар Нериглисар, е наложен в полза на Вавилония.35 Нямаме обаче 
преки клинописни сведения за война или открита враждебност между 
двете страни. В стопанските текстове липсват и сведения за активни 
търговски и други отношения между тях. 

Две външни сведения дават допълнителна информация. Описвай-
ки разгро ма на фараон Нехо II от вавилонците край Кархемиш през 
605 г. пр. Хр., пророк Йеремия предрича унищожаването на египет-
ската армия, в която имало етиоп ци, либийци и лидийски стрелци.36 
Остава неясно дали лидийците били край Кархемиш като съюзници 
на Нехо, или като негови наемници, което е по-вероятно, като се има 
предвид широкото използване на малоазийски и елински наемници в 
египетската армия през тази епоха.37 Второто сведение е у Херодот I. 
73–74, където е посочено, че за уреждането на мидийско-лидийския 
конфликт в района на р. Халис между цар Алиат и цар Киаксар, по-
средничели „вавилоне цът Лабюнетос“ и „киликиецът Сюеннесис“. 
Конфликтът е сигурно датиран в 585 г. пр. Хр. Сведението предиз-
виква дискусии в асироложката литература, но то в никой случай не 
се приема за недостоверно. Следователно е напълно възможно Вави-
лония в 585 г. пр. Хр. да е имала посредническа роля в уреждането на 
споменатия конфликт.38 Известното за вавилонско-лидийските отно-
шения до средата на VI в. никак не е много. Липсва клинописен извор, 
свидетелстващ за някакъв съюз между двете страни или за активни 
отношения между тях. Което не означава, че отношения не са поддър-
жани. Дали те обаче са имали предпоставки, причини и интензитет, 
за да стигнат до нивото на военен съюз с антиперсийска насоченост, 
остава крайно съмнително и малко вероятно. 

Лидия и Египет. Имаме сигурни сведения в клинописните изво-
ри и по-късната Херодотова традиция, че още в средата на VII в. пр. 
Хр. Лидия, управлявана тогава от цар Гигес, поддържала отношения с 
Египет, управляван от основателя на Саиската XXVI-та династия, Пса-
метих I (664–510 г. пр. Хр.)39 Според сведенията от аналите на Ашур-
банипал, след 664/3 г. пр. Хр., царят на Лидия Гугу (Гигес), установил 
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отношения с Асирия, като заедно с това подпомогнал Псаметих да се 
утвърди в Египет с помощта на лидийски наемници. С последното 
той нарушил някакви обещания към Ашурбанипал и поради това по-
късно бил погубен от кимерийци те.40 От архива в Ниневия е запазено 
интересно писмо до Ашурбанипал, датирано в 657 г. пр. Хр. – ABL 
1391, в което се споменава за разгрома на Гигес от кимерийците, а 
лидийците са отново упрекнати за пратените от тях наемници в Еги-
пет.41 Нямаме обаче изворови сведения Лидия и Египет да са били по 
това време във военен съюз. Временният залез на Лидия след смъртта 
на Гигес в средата на VII в. пр. Хр., със сигурност се е оказал фактор, 
неспособстващ сключването на военен съюз между двете страни.42 

Херодот също дава сведения за активизиране на отношенията 
между Египет и Мала Азия, като споменава за присъствието в еги-
петската войска на множество наемници от Кария, Ликия и Лидия, в 
допълнение към широкото присъствие на елински наемници през ран-
ната саиската епоха в Египет.43 Интересно е да се отбележи, че Херо-
дот е имал информация за отношенията между Египет и малоазийците 
от VII в. пр. Хр., но не и за преките контакти между Гигес и Псаме-
тих, познати ни от асирийските извори. Херодот не дава сведения за 
сключването на военен съюз между Лидия и Египет до възцаряването 
на Амасис, но със сигурност свидетелства за наличието на отношения 
между Египет и Мала Азия.

Сведението в Херодот I. 77. сочи, че към момента на сблъсъка 
между Кир и Крез край Птерия вече е имало съюз между лидийския 
цар и Амасис. Проблем е това, че Херодот не казва кога точно е бил 
сключен този съюз – нито в лидийския, нито в египетския логос, въ-
преки обширното описание на управлението на „най-елинофилския“ 
фараон – Амасис.44 Остава неясно и по инициатива на коя от двете 
страни е станало това. Египетските извори запазват пълно мълчание 
по този въпрос, въпреки че египтоложката литература приема херо-
дотовите сведения за сключения съюз като достоверни.45 Възможно 
е някакви консултации между Саис и Сарди да са се провели около 
548–547 г. пр. Хр. във връзка с пратеничеството на Крез до оракула 
на Амон в оазиса Сивас в Северозападен Египет – най-известният за 
елините и малоазийците египетски оракул, пристигнало там скоро 
след падането на Астиаг.46 Известно е, че подоб ни прорицалища са 
имали и политически функции, свързани с междудържавни те отноше-
ния. Добър пример за това е сведението у Херодот, че след допитване 
до Делфийския оракул Крез потърсил съюз със спартанците.47 Преки 
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сведения в Херодотовия текст, че точно тогава е бил сключен съюз 
между Крез и Амасис, липсват. Именно тогава обаче, пратеничество 
на лидийския цар посетило Египет. Напълно възможно е, покрай до-
питването до оракула, лидийците да са осъществили някакви полити-
чески консултации с египтяните. 

Въпреки че в проучванията сведението за лидийско-египетски съюз 
се приема за достатъчно достоверно, това все пак е съмнително по две 
причини. Първата е, че нито един древно египетски извор не споме-
нава за подобен съюз. Втората е, че подобен съюз би бил трудно осъ-
ществим на бойното поле поради големите разстояния между Лидия и 
Египет.48 Ефективността, а оттам и сключването на самия съюз между 
Египет и Лидия изглеждат съмнителни. Херодот, който широко черпи 
сведения от устната традиция, вероятно свръх интерпретира едни тра-
диционно активни отношения, каквито са били тези между Мала Азия, 
Египет и елините в Източното Средиземноморие през VI в. пр. Хр.49 
Дори да приемем „на доверие“ сведението за съюз между Амасис и 
Крез, то неговата потенциална реализация в защита на Лидия от Кир е 
била близка до нулевата. 

Вавилония и Египет. В Харанската стела на Набонид, съставена 
през втората половина на 40-те години на VI в., се сочи, че скоро след 
завоюването на Северозападна Арабия от Набонид, датирано днес в 
552 г. пр. Хр., при него пристигнали пратеници с мирни послания 
от страните на арабите, мидийците и от Египет.50 Информацията е 
важна, тъй като това е първото сигурно свидетел ство за установява-
не на мирни отношения между Вавилония и Египет. Двете страни се 
намирали в дълъг период на войни и политически борби (от ок. 616 
до ок. 568/7 г. пр. Хр.) Войни, чиято активност достигнала своя връх 
в епохите на Набопаласар и Навуходоносор II.51 Те, в крайна сметка, 
завършват със стратегическа победа за Вавилония и с утвърждаването 
на властта ѝ по край брежията на дн. Ливан и Палестина, за сметка 
на Египет, който поддържал редица неуспешни въстания на местните 
елити срещу вавилонския им сюзерен. Установеният мир между двете 
страни, най-късно към завоюването на Северозападна Арабия от На-
бонид, обаче не означава създаване на военен съюз между тях.52 Чрез 
този мир в края на 50-те години на VI в. било утвърдено вече установе-
ното политическо status quo в отношенията между двете държави, без 
това да доведе до сключването на военен съюз между тях. 

Регионът. В регионален план, около средата на VI в. четирите 
главни сили – Нововавилонското царство, Мидия, Египет и Лидия, 
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вече са преодолели основните си противоречия – Лидия и Мидия през 
80-те години на VI в., а Египет и Вавилония през 60-те години на VI в. 
Нямаме сведения за повече войни между тях, но за сметка на това има-
ме сведения за активизиране на завоевателната им политика в райони, 
където амбициите на дадена държава не срещали съпротива от стра-
на на останалите. Пример за подобни действия са лидийският натиск 
в Йония, походът на Набонид в Северозападна Арабия, мидийските 
завоевания в североизточаната част на Иранското плато.53 Падането 
на Астиаг не довело до промяна в баланса на силите, тъй като Мидия 
попаднала под властта на зависимото до тогава от нея княжество Ан-
шан. Следователно амбициите на Кир за регионална хегемония преди 
победата му над Крез, изложени обстойно у Херодот, със сигурност са 
по-късно тълкувание, вмъкнато в неговия разказ. Промяната в баланса 
на регионалните сили в Близкия изток, започнала да настъпва с пада-
нето на Лидия, а не на Мидия. 

4. Заключение. 
Ключов за разбирането и интерпретирането в исторически план 

на сведението у Херодот I. 77. с неговото продължение в Херодот I. 81. 
е въпросът дали Нововавилонското царство и Египет са възприемали 
политиката на Кир преди войната му с Лидия като заплаха. Създава-
нето на антиперсийска коалиция пред полага, че участващите в нея би 
трябвало да чувстват интересите си застрашени от действията на Кир.  
Особено значение в този контекст има политиката на Нововавилонско-
то царство, тъй като то е заемало централно географско положение в 
Близкия изток, граничейки едновременно с Лидия, Персия и Египет. 
Именно Вавилония, а не Египет, е имала потенциалната възможност да 
подпомогне ефективно Лидия в конфликта ѝ с Персия. Дали обаче във 
Вавилон са били толкова притеснени от действията на Кир? 

Важно сведение за отношението на Вавилония към Кир от края 
на 50-те и 40-те години на VI в. пр. Хр. ни дава един от цилиндро-
вите надписи на Набонид. Става въпрос за споменаване в текста на 
цилиндър от Сипар, известен ни в множество екземпляри.54 В извора 
Набонид разказва свой сън от началото на управлението си, в който се 
споменава за свалянето на Астиаг (Ищумегу) от Кир (Кураш). Ето и 
превода на интересуващия ни пасаж.55 

„(Но) този храм, който повеляваш да построя, умман-манда го е 
обиколил, (а) превъзхождаща е мощта му. Мардук ми отвърна: умман-
манда, за който говориш, той (и) страната му и царете стоящи до него 
не ще съществуват. Когато настъпи третата година, той (Мардук) въз-
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дигна Кураш, царя на страната Аншан, негов (на Ищумегу) малък роб, 
(който) с малката си армия уман-мандите многобройни разпръсна, 
Ищумегу, царят на умман-мандите залови и (като) пленник в страната 
си го отведе.“ 

Както се вижда от съдържанието на извора, текстът е враждебен 
към мидийците и най-доброто доказателство за това е, че те са спо-
менати с термина umman-manda, пренебрежителен термин, с който в 
акадската литература са наричани различни народи, смятани за „диви“ 
и „некултурни“. В успешния си бунт срещу Астиаг Кир е споменат 
като избраник на самия Мардук – върховното божество на Вавилон. 
Пасажът свидетелства, че Вавилония не е гледала на детронирането на 
Астиаг като на заплаха за нейните интереси и със сигурност е симпа-
тизирала на Кир. От голяма важност е и времето на съставянето на те-
кста, според Шаудиг и Булийьо, това е станало между 13-та и 16-та го-
дини от управлението на Набо нид, т.е. между 544/3 и 540/39 г. пр. Хр.56 
Ще отбележим, че тази година със сигурност е била след падането на 
Лидия под персийска власт, датирано най-късно в 547/6 г.57 Следова-
телно, авторът на текста, към момента на съставянето му, не е намерил 
достатъчно важни причини, за да прередактира споменаването на Кир 
в него. Това сочи, че и през втората половина на 40-те години на VI в. 
отношението на Вавилония към Кир е било благоприятно, нещо което 
със сигурност би възпрепятствало участието на страната в желания от 
Крез анти персийски съюз. Съдържанието на текста и годината на него-
вото съставяне свидетелстват, че Кир не е бил възприеман във Вавило-
ния като заплаха по време на лидийско-персийския конфликт.58 

В светлината на изложеното дотук могат да се направят и някои 
основни заключения относно сведението у Херодот за провала на ан-
типерсийската коалиция в исторически план. В чисто изворов план 
сведението оставя много въпросителни, тъй като знаем малко за из-
ворите на самия Херодот. Известно е, че той ползва широко устна 
традиция за написването на своята „История“, чиято достоверност в 
редица отношения е достатъчно проблемна. Нещо повече, както отбе-
лязва Курт, синхронните на VI в. пр. Хр. елински извори, съдържащи 
оскъдна информация за Двуречието и Изтока, са силно повлияни от 
литератур ни модели на легендарни и полулегендарни сказания.59 На 
тази тенденция в елинската литература не е чужд и Херодот.60 Разка-
зът на Херодот в I. 77. и I. 81. е диахронен на описваните събития и 
тъй като се среща само в лидийския му логос, може да се предположи, 
че източникъг, ползван от автора, е лидийски, най-вероятно свързан с 
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лидийския двор.61 Сведението е единствено и то не среща потвържде-
ние в синхронни на описваните събития древноизточни извори. Това, 
без съмнение, поставя достоверността му под въпрос. В проучванията 
сведението не е подлагано на сравнителен анализ с цел преценка на 
достоверността му. Вероятно това е и причина, повечето автори или да 
го приемат като напълно достоверно, предоверявайки се на Херодот, 
като Белявский, или да го приемат с уговорки, като Булийьо.62 Както 
става ясно от изложеното дотук, сведението се оказва проблемно в 
исторически план. Възник ва въпросът какво точно се съдържа в него, 
ако достоверността му в достигна лия до нас негов вид е съмнителна?63 
Сведението, за разлика от други сведения на Херодот, не е напълно 
недостоверно и в полза на това твърдение има един важен аргумент. В 
текста трите основни действащи лица в антиперсийската коалиция са 
реални владетели, управлявали Лидия, Египет и Вавилония синхрон-
но в средата на VI в. пр. Хр.64 Сведението в Херодот I. 77. и неговото 
допълнение в I. 81., отразяват най-вероятно развита от Крез диплома-
тическа дейност, чиято главна цел е било сключването на антиперсий-
ски съюз с Вавилония и Египет, до който обаче не се стигнало. Спо-
менатите пратеничества на Крез поемат към Вавилон и Саис в хода 
на войната му с Кир, а не преди това. Желаната от Крез коалиция не 
се реализирала най-малко по три причини. Първо, той самият ини-
циирал войната с Кир, без да съгласува действията си с Вавилония и 
Египет и пратил първото си посолство до техните столици едва след 
неуспешните за него сражения край Птерия.65 Второ, Вавилония не 
гледала на действията на Кир като на заплаха за интересите си и пора-
ди това следвала политика на ненамеса в избухналия конфликт. Трето, 
бързите действия на Кир срещу Лидия прекъснали преговорите около 
желаните от лидийците военни съюзи с Вавилония и Египет.66 Ще от-
бележим, че дори да се приемат за достоверни сведенията за сключен 
съюз между Крез и Амасис, то реализацията му в полза на Лидия при 
големите разстояния между двете страни и при вавилонска позиция на 
ненамеса в конфликта, е била невъзможна. Двете споменати в текста 
пратеничества, в чието осъществяване нямаме основания да се съм-
няваме, не постигнали търсения от Крез резултат и желаната от него 
антиперсийска коалиция не се реализирала. 

Реконструкцията. Може да се предложи следната хипотетична 
рекон струкция. Войната между Кир и Астиаг, завършила в 550–549 г. 
пр. Хр., довела до налагане властта на Кир в Мидия. По време на тази 
война редица зависими от Мидия райони в Мала Азия се отделили от 
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нея. Най-вероятно именно това, а не толкова династическата обвърза-
ност с мидийския царски двор, мотивирало Крез да пресече р. Халис. 
Енергичните действия на Кир довели до бързо налагане на властта му 
в източна Мала Азия по времето, когато Крез се допитвал до различни 
оракули дали да поведе армията си срещу Кир. Тъй като победата на 
Кир над Астиаг не довела до промяна в баланса на силите в Близкия 
изток, Нововавилонското царство и Египет не чувствали интересите 
си заплашени от нея.67 В 548–546 г. пр. Хр. Крез пресякъл Халис и 
след неуспешни за него сражения край Птерия се оттеглил в Лидия. 
Тогава пратил и първото си посолство до Вавилония и Египет, на ко-
ито направил конкретни военни предложения. Независимо от отгово-
рите, които дали двете страни, липсата на действия в полза на Лидия 
свидетелства, че никоя от тях не е искала да се намеси в избухналата 
война. Кир внезапно нахлул в Лидия и наложил обсада над Сарди, с 
което изненадал Крез. Тогава от лидийската столица към Вавилон и 
Саис поело второ пратеничество, но при крайно неизгодни условия за 
лидийците. За резултатите от това пратеничество Херодот не спомена-
ва нищо. Всъщност, по това време Лидия вече била загубила войната 
с Кир. Бързото падане на лидийската столица решило и съдбата на 
инициираните от Крез преговори. След като започнала войната с Кир, 
сама Лидия останала сама и в момента на своя крах. Единствената ре-
гионална сила, разполагаща се близо до театъра на бойните действия 
и имаща голям военен потенциал, Нововавилонското царство, не се 
намесила в конфликта. Не знаем нищо повече за хода на преговорите 
между Сарди, Саис и Вавилон. Възможно е, в хода на осъществяване-
то им Вавилония и Египет да са провеждали двойнствена политика, в 
чийто инстру ментариум не е присъствал прекият отказ от участие в 
желаната от Крез коали ция.68 Сигурно е само това, че преговорите не 
довели до намеса на Вавилония и Египет в конфликта.

В исторически план, именно падането на Лидия довело до срив 
в баланса на регионалните сили в Близкия изток в полза на вече го-
лямата и силна Персия. В 539 г. пр. Хр. Кир нападнал Вавилония и я 
разгромил, а в 525 г. пр. Хр. синът му Камбиз завзел Египет. Вероятно 
само реализирането на желаната от Крез антиперсийска коалиция е 
можела да спре възхода на Ахеменидската империя. 

Може да се заключи, че сведението у Херодот I. 77. отразява за-
мисляна и желана от Крез антиперсийска коалиция, която обаче не се 
реализирала по редица обективни причини. Провалът на антиперсий-
ската коалиция се дължал на факта, че тя била по-скоро политически 



19

Сведението у Херодот I. 77 за провала на антиперСийСката коалиция ...

план, отколкото политическа реалност. Вероятно това е причината Хе-
родот да спомене коалицията само в контекста на лидийско-персий-
ския конфликт. 
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30 Сравни сведенията в Хрониката – Grayson, A. K. Op. cit., 107–108 с тези у Хер. I. 86–
88. В античната традиция е широко застъпена информацията, че Кир пожалил Крез и 
не го убил, вж. Дандамаев, М. Цит. съч., 22–24; Mellink, M. Op. cit., p. 653. Според нас 
в текста на извора това сведение е най-сериозният аргумент срещу отъждествяването 
на споменатия поход на Кир с този довел до падането на Лидия. 
31 Вж. копието на клинописния текст у Smith, S. Op. cit., plate XII, Obverse, Column I, 
line 16. Знакът е предшестван от запазения знак KUR = matu, акадски детерминативен 
знак използван пред названията на държави и географски райони. 
32 Вж. Schaudig, H-P. Die Inschriften Nabonids von Babylon und Kyros’ des Grossen. 
Textausgabe und Grammatik. AOAT 256, Munster, 2001, 25, Anm. 108. 
33 Преводи на надписите от епохата на споменатия в Херодотовия текст фараон Ама-
сис, могат да се видят у Breasted, J. Ancient Records of Egypt. Vol. IV. The Twentieth to 
the Twenty-Sixth Dynasties. Chicago, 1906, 509–520. 
34 Вж. Wiseman, D. Nebuchadrezzar and Babylon. The Schweich Lectures of the British 
Academy 1983. Oxford, 1985, 83–84, тъй като в текста се споменава и бежанец мидиец, 
Вайсман предполага, и според нас с основание, че споменатите бежанци, намирали 
се на издръжка в царския дворец във Вавилон, са имали някаква политическа роля в 
контекста на сложните отношения на Вавилония с Лидия и Мидия. Текстовете, съдър-
жащи списъци с дажби, се датират между 595 и 569 г. – по време на управлението на 
Навуходоносор II. 
35 Вж. Мукарзел, К. Бизнесменът цар: някои обобщения върху сведенията за Неригли-
сар в клинописните извори. – История, 2008, кн. 2–3, 7–9. 
36 Вж. Книга на пророк Йеремия – Йер. 46: 1, 9 и за датирането на пророчеството в 605 
г. вж. Wiseman, D. Op. cit., 14–16. 
37 За ползването на лидийци, карийци и ликийци в армиите на XXVI-та династия вж. 
James, T. Egypt: Twenty-fifth and Twenty-sixth Dynasties. – In: The Cambridge Ancient 
History, Vol. III, Part 2, The Assyrian and Babylonian Empires and other States of the Near 
East, from Eight to the Sixth Centuries BC. Cambridge, 1991, Chapter 35, 730–736, а за 
ползването на елински наемници вж. Яйленко, В. Архаическая Греция и Ближний 
Восток. Москва, 1990, 197–206, като там са обобщени данни от писмени извори и 
археологически находки. 
38 Вж. Beaulieu, P-A. Op. cit., 80–81, където автора обобщава и дискусията в асиролож-
ките проучвания относно евентуална посредническа мисия на Набонид (по-късно ста-
нал цар) в този конфликт. Важно е да се уточни, че конфликта между Лидия и Мидия 
от 585 г. станал при управлението на Навуходоносор II във Вавилония (605–562 г.) 
Повече сведения за конфликта вж. у Mellink, M. Op. cit., 647–649. 
39 Вж. Spalinger, A. Psammetichus, King of Egypt – Journal of the American Research 
Center in Egypt 13, 1976, 133–138; James, T. Op. cit., 710–712. 
40 Вж. изворовите сведения в Smith, S. Die Keilschrifttexte Assurbanipls, Konigs von 
Assyrien (668 – 626 v. Chr.) Heft I, Die Annalen nach dem Cylinder Rm. 1. Leipzig, 1887, 
18–20, Cylinder Rm. 1, Column II, lines 95–125. 
41 Вж. Spalinger, A. Op. cit., p. 136. 
42 Тук е мястото да се отбележи един сериозен проблем, породен от липсата на доста-
тъчно изворови сведения. Известно е, че Псаметих идва на власт с асирийска помощ 
и че със сигурност бил подпомаган в борбите си с другите князе в Делтата и в Горен 
Египет от Ашурбанипал. Фактът, че асирийските извори се отнасят неблагоприятно 
към пратените лидийски наемници в Египет, е в дадена степен изненадващ, тъй като 
лидийската помощ е била насочена в полза на асирийския съюзник – Псаметих, а не 
в полза на някой от противниците на Асирия в Египет. Вж. повече подробности за 
налагането властта на Псаметих през VII в. в Брестед, Дж. История на древен Еги-
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пет. Т. II. С., 2009, 385–388, както и Spalinger, A. Op. cit., 142–143, където е изложена 
и сравнителна хронологическа таблица на основните събития от ранния период на 
управлението на Псаметих I. 
43 Вж. Хер. II. 152–154, както и анализа на сведенията у Spalinger, A. Op. cit., 137–138. 
Основният разказ за Псаметих I в сведенията на Херодот може да се види в Хер. II. 
147–150. 
44 Вж. Хер. II. 162 – 182. 
45 Вж. например James, T. Op. cit., p. 720; Брестед, Дж. Цит. съч., с. 416; Mellink, М. Op. 
cit., p. 652, както и Дандамаев, М. Цит. съч., с. 21, който датира съюза в 549 г. и смята 
че инициатор за сключването му е бил Амасис. 
46 Виж Хер. I. 46, а за датирането на лидийските пратеничества до различни прорица-
лища в 548–547 г. вж. Evans, J. Op. cit., 35, като според нас е вероятно пратеничествата 
да са осъществили мисиите си още в 549 г., скоро след падането на Астиаг. 
47 Виж Хер. I. 56. 
48 По суша между двете страни се разполагало Нововавилонското царство, заемащо 
бреговете на дн. Сирия, Ливан и Палестина, и зависимата от него Източна Киликия. 
При един конфликт в Централна Мала Азия (като този между Кир и Крез) Египет не 
би могъл да бъде ефективен военен фактор поради своята географска отдалеченост, 
лишаваща го от възможността за бързи и маневрени военни действия, подкрепени от 
добре организиран тил. 
49 Интересно е да се отбележи, че малоазийското присъствие в Египет се засвидетел-
ства археологически предимно в или в близост до елински селища от търговски тип, 
като Навкратис в Делтата или в гарнизонни селища на наемници, като базата в Еле-
фантина в Южен Египет. Вж. повече по този въпрос у Яйленко, В. Цит. съч., 200–207; 
Mellink, Μ. Op. cit., 663–664. 
50 Вж. текста на извора в Gadd, C. J. The Harran Inscriptions of Nabonidus. – Anatolian 
Studies, 8, 1958, 58–52, H 2 A-B, Column I, lines 42–45. За датирането на надписа между 
13-та и 15-та години на Набонид, т.е. между 544–543 и 541–540 г. вж. Beaulieu, P-A. 
Op. cit., p. 32, Inscription 13, както и Schaudig 2001, 487. За по-точното датиране на по-
хода на Набонид в северозападна Арабия в началото на 552 г., завършил с налагането 
на вавилонската власт над няколко оазиса в земите между дн. Йордания и гр. Медина 
вж. Ibidem, 165–169. 
51 Повече подробности за войните между Вавилония и Египет, в които се оказват 
въвлечени Юдея, Тир и др. по-малки държави от Сиро – палестинския регион виж в 
Wiseman, D. Op. cit., 12–19, 21–41.
52 За сключен военен съюз между Египет и Вавилония не дава сведения и Херодот. 
В неговия разказ център на споменатата коалиция е Лидия, която имала двустранни 
споразумения с двете страни. Вж. Хер. I. 77. 
53 Повече сведения за активизирането на лидийската завоевателна политика към елин-
ските полиси в Йония след конфликта между Лидия и Мидия от 80-те години на VI в. 
вж. у Mellink, M. Op. cit., 649–651, като тук ще отбележим, че най-успешна е била тази 
политика при Крез. Повече сведения за похода на Набонид в Северозападна Арабия и 
престоя на владетеля там вж. в Beaulieu, P-A. Op. cit., 149–154, 169–185, 197–203. 
54 Повече сведения за екземплярите на текста, местата на тяхното намиране и музеите, 
в които се съхраняват днес вж. у Schaudig, H-P. Op. cit., 409–415. 
55 Преводът е направен въз основа на транслитерацията на текста у Ibidem, 417, 2.12 
Ehulhul-Zylinder, Kol. I, 22–30. В предлагания превод в кръгли скоби са поместени 
наши пояснения. 
56 За датиране съставянето на текста вж. Ibidem, p. 415 и Beaulieu, P-A. Op. cit., p. 34, 
Inscription 15.
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57 За датиране падането на Лидия в 547/6 г. вж. Mellink, M. Op. cit., p. 651; Evans, J. Op. 
cit., p. 35, 38–40; Дандамаев, М. Цит. съч., 22–23. 
58 Тук е мястото да се отбележи, че различни клинописни текстове със стопански ха-
рактер, принадлежащи основно към храмовите архиви в Урук и Сипар, дават сведения 
за разнообразни стопански отношения между Вавилония и Персия преди падането 
на Вавилон под персийска власт в 539 г. В тези текстове се споменава за внос във 
Вавилония от Иран на калай и скъпоценни камъни, на сезонна работна ръка, заета в 
земеделието и др. Вж. наблюденията по този въпрос у Zadok, R. On the Connections 
Between Iran and Babylonia in the Sixth Century BC. – Journal of Persian Studies (Iran) 14, 
1978, 61–67. Това свидетелства, че Персия и Вавилония са се намирали в достатъчно 
добри отношения, които да способстват за развитието на търговските връзки между 
тях в средата на VI в. 
59 Вж. Kuhrt, A. Assyrian and Babylonian Traditions in Classical Authors: A Critical 
Synthesis. – In: Mesopotamien und seine Nachbarn. Vol. II. Edited by H. Nissen, Berlin, 
1982, 540–541 – относно сведенията в елински извори от VI в. за Двуречието и пак там, 
541–544, за нейните наблюдения върху сведенията на Херодот. Ще допълним и това, 
че елинско – вавилонските контакти през нововавилонския период в никой случай не 
са били активни и сведенията за тях в клинописните извори са също така оскъдни, 
както и в елинските. Вж. повече по този въпрос у Яйленко, В. Цит. съч., 188–192.
60 За свързаността на Херодот с литературните модели за Изтока, известни ни от раз-
лични източници, и за „новото“ в неговите сведения, съпоставено със сведенията 
у Ктезий Книдски вж. Bichler, R. Some Observations on the Image of the Assyrian and 
Babylonian Kingdoms within the Greek Tradition. IN: Melammu Symposia 5. Commerce 
and Monetary Systems in the Ancient World. Means of Transmission and Cultural Interaction. 
Proceedings of the Fifth Annual Symposium of the Assyrian and Babylonian Intellectual 
Heritage Project. Held in Innsbruck, Austria, October 3 –8, 2002. Edited by R. Rollinger, C. 
Ulf, Stuttgart 2004, 500–507.
61 Като изложеното предположение в никакъв случай не изключва възможността Хе-
родот да е ползвал неизвестен на нас писмен извор. Така например е известно, че 
изложената от Херодот хронология на Лидия и нейните две династии се базира на не 
особено достоверни генеалогически хронологии, изхождащи от недостигнало до нас 
произведение на Диноисий от Милет. Вж. по този въпрос Drews, R. Op. cit., p. 11, n. 
36. 
62 Вж. Белявский, В. Вавилон легендарный и Вавилон исторический. Москва, 1971, 
266–267; Beaulieu, P-A. Op. cit., 199–201. Други автори, приемащи сведението за на-
пълно достоверно, са Smith, S. Babylonian Historical Texts ..., 100–101; Дандамаев, M. 
Цит. съч., 21–22; Mellink, М. Op. cit., p. 652; James, T. Op. cit., p. 720. 
63 По повод дискусиите около достоверността на Херодотовите сведения, Роллингер 
прави една важна бележка, с която сме напълно съгласни – „Herodotus is neither historian 
nor liar in the modern sense. He has gathered information of different quality and he has 
worked it up to a fascinating opus which is his own product.“ Вж. Rollinger, R. Herodotus 
and the Intellectual Heritage of the Ancient Near East. – In: Melammu Symposia 1. The 
Heirs of Assyria. Proceedings of the Opening Symposium of the Assyrian and Babylonian 
Intellectual Heritage Project. Held in Tvarminne, Finland, October 8–11, 1998. Edited by S. 
Aro, R. Whiting, Helsinki, 2000, p. 76. Това е още една причина сведението да не бъде 
отхвърлено в настоящата работа като напълно недостоверно и да се потърси логи-
ческо обяснение на неговия смисъл в светлината на едно сравнително историческо 
проучване. 
64 Вж. Хер. I. 77, където се споменават Крез, фараон Яхмос (Амасис) и Лабюнетос цар 
на Вавилония, чието име днес в асирологията се приема за елинско транскрибиране 
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на вавилонското Набу-наид (Набонид), вж. Kuhrt, A. Op. cit., p. 543; Beaulieu, P-A. Op. 
cit., 80–81. 
65 Сведението, че Крез пръв нападнал Кир, без да е подкрепен в това от войските на 
Вавилония и Египет, е причина Булийьо да предположи, че антиперсийският съюз 
между Вавилония и Лидия е бил дефанзивен. Вж. Beaulieu, P-A. Op. cit., p. 200. Де-
фанзивните съюзи обаче не са познати в историята на Близкия изток от края на VII 
и първата половина на VI в. Те не са и засвидетелствани в древноизточни извори от 
този период. Двете познати ни от изворите коалиции от края на VII в. – тази между 
Вавилония и Мидия и тази между Египет и Асирия в никой случай не биха могли да 
се определят като „дефанзивни“. 
66 Дандамаев смята също, че бързите действия на Кир предотвратили съвместни дейст-
вия на антиперсийската коалиция, като сочи, че Киликия минала на страната на Кир 
при нахлуването му в Лидия, с което блокирала пътя на съюзниците на Крез към сама-
та Лидия. Авторът прави това предположение, опирайки се на диахронните сведения 
на Ксенофонт в „Киропедия“, вж. Дандамаев, М. Цит. съч., с. 22, бел. 13. Това предпо-
ложение е обаче неприемливо, тъй като в средата на VI в. Киликия (основно източните 
ѝ части) е била зависима от Нововавилонското царство. В 556–555 г. цар Набонид 
провежда успешен военен поход там, а редица стопански текстове, най-късният от ко-
ито се датира в 12-та година на Набонид = 545/544 г. YOS VI, 210, намерен в архива на 
храма Е-анна в Урук, споменава, че от областта (нар. Хуме) са внасяни през посочена-
та година различни стоки, включително стратегическата суровина желязо. За похода 
на Набонид в Киликия вж. Beaulieu, P-A. Op. cit., 104–115, 144 и за посочения текст 
вж. Dougherty, R-P. Records from Erech. Time of Nabonidus (555–538 BC). Yale Oriental 
Series Vol. VI, New Haven–London–Oxford, 1920, plate LXXI, No. 210. синхронните 
клинописни текстове доказват, че и през 40-те години на VI в. Вавилония контролира 
Киликия или най-малкото източните ѝ части. 
67 Като трябва да отбележим, че това наблюдение важи с много по-голяма сила за Ва-
вилония, отколкото за Египет, поради оскъдните изворови сведения по проблема от 
самия Египет.
68 На тази мисъл навежда нещо споменато у Хер. I. 77 – „… След като съюзниците 
му били обединени и собствената му войска събрана […]“, отнасящо се до резултата 
от първото пратеничество на Крез до Вавилония и Египет. Цитираното изречение, 
както и фактът, че към двете споменати страни по-късно е поело второ пратеничество, 
сочи че може би Вавилон и Саис са играли двойнствена дипломатическа игра в пре-
говорите си със Сарди. Не е изключено в хода на тази игра дори да са били дадени на 
лидийците някакви обещания. Това обаче би могло да стане само по време на първото 
лидийско пратеничество, когато Крез се оттеглил от Птерия без победа, но все още 
разполагал с армия и държава. Второто лидийско пратеничество поело към Вавилон 
и Саис при крайно неблагоприятни за лидийците условия, когато армията на Крез 
била разгромена, а той самият – обсаден в столицата си. Обстоятелствата, при които 
това пратеничество поело към двете столици, със сигурност обричали мисията му на 
неуспех. 
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„пЕрСИЙСКИТЕ“ УНИжЕНИЯ На ваЛЕрИаН 
СЛЕД поражЕНИЕТо оТ 260 Г.

ГЛЕДНИТЕ ТоЧКИ На КъСНоаНТИЧНИТЕ пИСаТЕЛИ1

Деяна Гарчева

Когато през 253 г. римският принцепс Валериан решава да раздели 
властта си със своя син Галиен, да поеме в ръцете си делата на импе-
рията в Изтока, и отначало успява да възстанови реда в Сирия, едва 
ли си е представял, че само седем години по-късно той не само ще се 
превърне в поредния римски император, който търпи поражение от 
персите, но и че това поражение ще се възприеме и утвърди като без-
прецедентна и нечувана дотогава трагедия не само за римското име, 
но и за самия него. Подобна катастрофална линия на развитие на съ-
битията внушават на читателя си късноантичните гръцки и латински 
историграфи и писатели. И все пак, дали всичко е било толкова отчай-
ващо и пагубно, колкото го обрисуват късноантичните текстове?

Редно е да се започне от това как точно се случва фаталното за Ва-
лериан и римската държава събитие. От гледна точка на Сапор и изоб-
що на Иран, станалото по време на третата кампания срещу римляните 
е само поредната тежка загуба за противника, в която обаче няма нищо 
по-драматично от предишните две. В Делата на божествения Сапор2 
е представена съвсем ясно позицията на римските съперници. Разказва 
се, че докато обсаждали Кара и Едеса, персите били нападнати от Ва-
лериан и неговата „70-хилядна“ войска, която била събрана от широк 
кръг римски провинции – от Германия, Ретия и Норик до Кападокия, 
Сирия и Арабия. След което се уточнява: „И отвъд Кара и Едеса ние за-
почнахме голяма битка с цезар Валериан. И заловихме цезар Валериан 
със собствените си ръце, както и останалите военачалници от негова-
та войска: преторианския префект, сенаторите и офицерите – всички 
тях заловихме в ръцете си и ги отведохме в Персида.“3 Това е всичко. 
След изброяване на провинциите, които били „подпалени, опустошени 
и разграбени“4, завършва  разказът на Сапор, без да се спомене каквото 
и да било от по нататъшната съдба на неговите високопоставени плен-
ници, сред които и самият римски принцепс.

Дори на това ниво – как точно Валериан и неговата войска биват 
пленени от персийския цар, цари пълен разнобой в късноантичните 
текстове, макар всички те да произхождат от един и същ по-ранен ис-
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торически набор от сведения. Въпреки това позициите могат да бъдат 
сведени до три основни сценария. Според първия, Валериан води вой-
на срещу персите, победен е от Сапор и вследствие на това е заловен и 
отведен в Персия. Според втория, Валериан води война срещу персите 
и – без винаги да се уточнява дали печели или губи – се казва, че той 
е измамен от нечестната „игра“ на Сапор, вследствие на която попада 
в плен. Според третия, Валериан сам и „доброволно“ се предава, след 
като съзира тежката ситуация, в която е попаднал.

Определено можем да твърдим, че първото от споменатите три раз-
вития е най-разпространено в латинската късноантична историография. 
Негови застъпници са всички абревиатори (с изключение на Аврелий 
Виктор), чиито формулни текстове безспорно произхождат от изгу-
бената за нас „Императорска история“, постулирана от Александър 
Енман5. Отгласи от тази версия откриваме и в единия от двата вариан-
та за Валериановото поражение, разказани от Зонарас. Византийският 
историк пише, че дълго време след като се колебаел дали да влезе в 
бой с персите, Валериан събрал кураж най-накрая да го направи, но 
„мнозина от войниците му умрели, други избягали, а самият той, за-
едно с приближените си военачалници, бил заловен от неприятелите 
и отведен при Сапор“.6

Сред защитниците на Валериан са тези автори, които казват, че по 
време на военните действия той станал жертва на „коварна измама“ от 
страна на Сапор. Моделът тук е текстът на Аврелий Виктор от параграф 
32, 5 на неговите Цезари: dolo circumentus [...] interiit (sc. Valerianus). 
Отзвуци на тази теза откриваме и в биографията на Валериан в Нistoria 
Augusta,7 както и в един откъс от Петър Патрикий8. Особеният случай 
тук е написаното от Зосим. Той има най-малкото скептично отношение 
относно качествата на Валериан и казва, че „измамата“ се е случила, 
тъй като инертният император, желаейки по-бързо да приключи с вой-
ната, действал наивно и се предоверил на предложението на персий-
ския си опонент сам да се яви при него на преговори.9

Третият сюжет, че Валериан сам се предал по време на бойните 
действия било заради глада сред войските, било поради свързаното с 
него подозрение за надигащо се недоволство, е отразен изцяло и само 
във византийски текстове – тези на Георги Синкел10 и втората от двете 
разказани от Зонарас11 версии.

Късноантичните християнски писатели изграждат една специфична 
група. Въпреки че повечето от тях основават повествованието си върху 
първата версия за залавянето на Валериан, то те не обясняват пленява-
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нето на римския принциепс като предвидима, макар и нежелана, логич-
на последица от неуспешната война срещу персите, а като заслужено 
наказание от страна на Бога, заради проведените от императора пре-
следвания на християните. Казано с други думи, Лактанций (De mort. 
pers., 5.1), Хиероним (Chron., p. 220d) и Орозий (Hist.7, 22, 3/4) обо-
сновават причинно-следствена връзка между гонителската политика на 
императора и неговото пленяване и отвеждане при неприятелите.12

И ако по отношение на пленяването на Валериан от персите разпо-
лагаме с разнообразни от версии и интерпретации на късноантичните 
автори, то по отношение на това какво точно се случва с „високия“ 
римски пленник след залавянето му, информацията изглежда доста 
по-неизчерпателна и несигурна, въпреки че според повечето автори 
последствията от залавянето били повече от жестоки и унизителни. 
Тук е мястото да се отбележи и особеността, която иначе не се среща 
често, че най-ранният, достигнал до нас текст, е и най-изчерпателни-
ят и не само не бива допълван от по-късните автори, но не е и често 
цитиран от тях. Става дума за откъса от памфлета на Лактанций „За 
гибелта на гонителите“, който ни предлага следната интерпретация на 
Валериановите персийски несгоди и унижения. 

Лакт. 5.1. „Скоро след това и Валериан бил обладан от подобна 
лудост, насочил нечестивите си ръце срещу Бога и пролял много бла-
гочестива кръв, макар и за кратко време. Но Богът приложил срещу 
него нов и единствен по рода си вид наказание, за да служи на на-
следниците му като предупреждение, че противопоставилите се Нему 
винаги получават възмездие, достойно за своето престъпление. 2. Ко-
гато Валериан бил заловен от персите, той загубил не само върховната 
власт, с която бил злоупотребил, но и свободата, която бил отнел на 
другите, и прекарал живота си в най-позорно робство. 3. Защото царят 
на персите Сапор – този, който го бил заловил, – всеки път, когато по-
желаел да се качи било на кола, било на кон, заповядвал на римлянина 
да се наведе и да подложи гърба си и, поставяйки крака си върху него, 
казвал, укорявайки го с усмивка, че това било истинското положение 
на нещата, а не онова, което римляните рисували по картините и сте-
ните си. 4. Така той напълно заслужено бил проведен в триумф, а до 
края на живота му, римското име се носело сред варварите като обект 
на присмех и подигравки. 5. Валериан бил постигнат и от следното 
наказание: въпреки че имал син император, не намерил отмъстител 
за своето пленничество, или за крайното си робство, нито пък изоб-
що някога бил потърсен обратно. 6. След това, когато завършил тъй 
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безчестния си живот в онзи позор, кожата му била одрана, свалена от 
плътта му и боядисана в червено, за да бъде поставена в храма на вар-
варските богове, напомняйки по този начин за бляскавия им триумф, и 
така че винаги да бъде виждана от нашите пратеници, а римляните да 
не се предоверяват на силите си, когато забележат кожата на пленения 
си принцепс при персийските богове.13

Въпросите, които би могла да зададе тук тексткритиката, както 
и историческата критика, са много, но аз бих се спряла на следните: 
1) Има ли връзка, и ако да, каква е тя между текста на Лактанций и 
Енмановата императорска история, която впоследствие предопределя 
написаното от Евтропий; дали Аврелий Виктор принадлежи към тази 
традиция в конкретния случай? 2) Какви са линиите на взаимодейст-
вие между текста на Лактанций и тези на останалите късноантични 
писатели и по какъв начин те помагат да се очертае съотношението 
между „факта“ и „фикцията“ в най-подробния ни текст.

Във връзка с първия въпрос Енмановата история, изглежда, или 
познава разказа на Лактанций от първа ръка, или, което е по-вероят-
но, ползва един и същ източник с него. Потвърждението се изразява в 
сходството на следните два кратки откъса на Аврелий Виктор и Евтро-
пий с християнския автор:

Lact. 5.2:   vixitque in servitute turpissime
Aur. Vict. 32.5:  foede laniatus interiit […] senecta robustiore
Eutr. 9.7:  ignobili servitute […] consenuit
Тук връзката между Евтропий и Лактанций е повече от очевидна и 

няма как да бъде подмината незабелязана. И двамата употребяват ду-
мата servitus, като християнският автор я определя в духа на омразата 
си към преследвача Валериан със суперлативното turpissime, докато 
римският абревиатор се задоволява с относително по-индиферентно-
то ignobili. Съвсем логично разграничение в подбора на думите, при 
положение че източникът е един и същ, а отношението на двамата 
автори към Валериан доста различно, ако не и противоположно – на 
единия като към преследвач, пролял невинна кръв, а на другия – като 
към римски принцепс, чиято чест, въпреки тежкия провал, трябва да 
бъде защитена. Така Евтропий изважда на преден план унижението на 
Валериан от гледна тока на неговия статус на римски август, докато 
Лактанций набляга на безобразното отношение към личността и тя-
лото на християнския гонител Валериан.

Отношението между Аврелий Виктор и Лактанций обаче е доста 
по-опосредствано и затова доскоро най-ранният римски абревиатор е 
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бил изключван от традицията на EKG в този случай. Целият проблем 
произтича от стилистичното решение на Виктор да замени кратките и 
прости думи на своя източник с израз, който намира за подходящ в кон-
кретния случай у своя литературен образец Тацит14. Така върху канава-
та на EKG се появява изразът „foede laniatus“, който веднъж преведен от 
П. Дюфрен като „позорно одран“15 (под влияние на по-късните гръцки 
текстове)16, е възприет като безусловно коректен в науката17. При по-
внимателно вглеждане случаят излиза доста по-различен – „laniatus“ 
няма смисъл на одран нито в текста на Тацит, а още по-малко в този 
на Виктор, и на двете места трябва да се преведе като „разкъсан“ или 
„разчленен“18. Следователно абревиаторът не говори за никакво одира-
не приживе на Валериан и решението му тук да се възползва от израз на 
Тацит не трябва да подвежда в посока, че не е ползвал EKG 19. 

Освен казаното дотук, за връзката между Виктор и Лактанций, 
EKG трябва да свидетелстват и следните езикови особености. Наре-
чието „foede“ (отвратително, позорно), което заимства абревиаторът 
от Тацит, е еднакво по смисъл с „turpissime“ (безобразно, отвратител-
но) на Лактанций и маркира интерпретацията му за наказанието не 
просто като унижение на личността на Валериан, а като изумителна 
жестокост, приложена върху неговото тяло. Освен това уточнението 
на Виктор, че Валериан „умрял [...] в още по-тежка старост“20 (по-теж-
ка явно заради изтърпения позор), е повече от сходно с Евтропиевото 
„остарял в позорно робство“ и още веднъж бележи връзката между 
двата бревиарни текста.

Обобщението от анализа дотук е, че текстът на Аврелий Виктор 
принадлежи и в този случай към EKG-традицията, която познава „по-
рочното робство“ на Валериан и следва един и същ източник с Лак-
танций.  

По отношение на втория въпрос би било полезно да се разгледат 
взаимодействията между текстовете с оглед на двата основни елемента 
от „персийските беди“ на Валериан, описани от Лактанций: Унижени-
ето с колениченето на Валериан пред Сапор (или литературният мотив 
със столчето) и „одирането“ на римския принцепс след смъртта му.

В цялата ръкописна традиция са само три21 текстовете, в които се 
говори експлицитно за „служенето като столче“, на което бил подло-
жен Валериан. И трите са запазени в латинска версия и в хронологи-
ческа последователност. Освен Лактанций за тази особеност от уни-
жението на Валериан споменават авторът на „Епитоме за цезарите“ и 
Орозий. 
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Lact. 5. 3: „Nam rex Persarum Sapor, is qui eum ceperat, si quando 	
libuerat aut vehiculum ascendere aut equum, inclinare sibi Romanum 
iubebat ac terga praebere et imposito pede supra dorsum eius illud esse 
verum dicebat […]“

Epit. de Caes. 32. 6: „Nam quamdiu uixit, rex eiusdem prouinciae, 	
incuruato eo pedem ceruicibus eius imponens, equum conscendere solitus 
erat.“

Oros. 22.4: „[…] imperator populi Romani […] hoc infamis officii 	
continua, donec uixit, damnatione sortitus ut ipse adcinis humi regem 
semper ascensurum in equum non manu sua sed dorso attoleret.“

Както се вижда при сравнението на текстовете, Лактанций е най-под-
робен от тримата автори и единствен дава алтернативата aut vehiculum 
ascendere aut equum. Също Лактанций е и този, който продължава раз-
каза си за унижението с подигравателната усмивка на Сапор, докато 
Орозий и текста на „Епитоме за цезарите“ се ограничават само до спо-
менаването на „навеждането“ пред персийския цар. От друга страна, 
единствено в „Епитоме за цезарите“ е употребена думата тил или шия 
(cervix) вместо гръб (dorsum), както правят Лактанций и Орозий.

Като изключим тези поддаващи се на сравнение езикови особено-
сти, си личи, че трите текста не завият един от друг, а взимат общия 
елемент със столчето от своя общ първоизточник. Орозий, явно, тук 
следва написаното от EKG, а не от Лактанций, тъй като не спомена-
ва нищо за одирането на Валериан – мотив, който, ако познаваше, би 
намерил за много полезен, с оглед на целта си, да опише възможно 
най-тежко и унизително наказание за един гонител. В „Епитоме за 
цезарите“ също се следва EKG, а не текста на Лактанций, и това се 
потвърждава от особеността, че до nam explicativum, текстовете на Ев-
тропий и „Епитоме за цезарите“ са идентични22.

Така дотук може да се направи следното обобщение: Мотивът със 
столчето е съществувал освен в текста на Лаканций и в ЕKG, от която 
черпи информация със сигурност авторът на „Епитоме за цезарите“. 
По отношение на Орозий като източници са възможни и двата текста 
на християнския автор (според мен по-вероятен) и на анонимната 
проконстантиновата история, т.е. EKG. Що се отнася до наличието 
на въпросния мотив въобще в литературната традиция, и в частност 
в Енмановата история, възможно е то да е било обусловено или най-
малкото повлияно от известните барелефи от Накш-и Рустам и Биша-
пур. Именно върху тях римски август е изобразен като коленичил пред 
качения на коня си Сапор23.
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Все пак не бива да се преувеличава потенциала и на тази хипотеза. 
Причините са няколко, като основната се състои в обстоятелството, че 
не разполагаме с никакво персийско свидетелство, в което да е отразе-
на практиката „със столчето“. Единственото познато ни изображение, 
върху което тя е намерила отзвук, е графиката на Ханс Холбайн, напра-
вена през 1521 г. Не може да има съмнение, че за нея германският ху-
дожник е бил „инспириран“, ако не от самия Лактанций, то от някой от 
останалите писатели от европейската късноантична традиция.24 Кол-
кото до самото коленичене пред царя-победител, то е широко разпрос-
транено в римска среда (достатъчно е да си припомним за Траяновата 
колона, в чиито релефи на няколко пъти са изобразени коленичили пред 
триумфиращия император знатни даки) и маркира само и единствено 
статусите на победителя (прав или на кон) и победения (коленичил). 
Не трябва да подвежда към каквито и да е по-нататъшни разсъждения 
за „персийски“ практики. Подобно заключение се подкрепя и от съвре-
менните интерпретации на двата скални релефа, според които колени-
чилата фигура пред възседналия коня си Сапор е тази на Филип Араб, 
докато Валериан е изобразен изправен пред или зад коня на персий-
ския цар.25 И в двата случая Сапор държи Валериан за китката, което е 
знак за подчинението и пленничеството на римския император.26 

„Одирането“ от разказа на Лактанций за края на Валериановото 
управление и живот при персите, както вече бе уточнено, не е отразе-
но в текста на Аврелий Виктор, нито пък е засвидетелствано от оста-
налите абревиатори, адепти на EKG. Така текстовете, които говорят 
за одиране на Валериан, са без изключение гръцки. В хронологически 
ред първо Петър Патрикий споменава, че след като „заловили чрез 
коварство“ Валериан и не го освободили чак до смъртта му, персите 
съхранили „чрез някаква отвратителна техника кожата на принце-
пса“, причинявайки по този начин „безсмъртен позор на смъртното 
му тяло“.27 След това съобщение на Патрикий единствените места, къ-
дето се говори за одиране на Валериан, са късните хроники на Симеон 
Логотет (Леон Граматик) и Георги Кедрин. Именно в тях, вероятно 
под влияние на споменатия по-горе откъс от историята на Агатиас28, 
се пише, че Валериан е одран още „преди“ смъртта си29, а не както е в 
пасажите на Лактанций и Петър „след“ нея.

Като се има предвид, че за одиране, само че приписано погреш-
но на Нумериан вместо на Валериан, говорят както Малалас30, така 
и Зонарас31, трябва да се заключи, че този елемент от изтезанието на 
Валериан е бил отразен в Анали-те на Никомах Флавиан, откъдето е 
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преминал в по-късните византийски хроники. Също от късните тек-
стове, зависещи от Annales-традицията се вижда, че Никомах Флавиан 
е познавал и отразил в работата си всичките нещастия, причинени на 
Валериан от персите.

Мотивът за „одирането“ на Валериан след смъртта му безспорно 
изглежда „най-персийското“ от всички унижения, приложени върху 
римския пленник. Спорно е обаче до каква степен това може да уве-
личи степента на неговата достоверност. Този основен компонент от 
сасанидското „правосъдие“ е добре известен и широко отразяван от 
късноантичните и византийските писатели и е трудно да се постави 
разграничителната линия на това кога той е използван като литерату-
рен топос за прословутата „източна“ жестокост и кога отразява дейст-
вително упражнено наказание. 

В същия ред на мисли трябва да бъде поставено и сведението на 
Лактанций, че свалената вече кожа на Валериан била отнесена в храма 
на иранските богове. Тук определено може да бъде забелязана склоннос-
тта на Лактанций за „усилване“ и литературно доразвиване на позната в 
прозата част от римската триумфална практика. Става дума за това, че 
римляните имали обичай да посвещават на Юпитер свалените дрехи на 
своите пленници и да ги носят в посветения на бога храм на Капитолий-
ския хълм. За подобен обичай ни съобщава авторът на биографията на 
Александър Север: „След като сенатът бил разпуснат, той (Александър) 
се качил на Капитолия и там, след като извършил свещенодействия и 
поставил персийските туники в храма, държал реч.“32 Тук са възможни 
два пътя на обяснение: Единият от гледна точка на Лактанций, който 
да е „преплел“ римския обичай да се свалят дрехите на пленените съ-
перници като знак за тяхната делегитимация с персийската практика за 
„сваляне“ кожата на противника. Другият, от перспективата на самия 
Сапор – той да е „одрал“, т.е. освободил от царските одежди нещастния 
римски принцепс, след което да ги е отнесъл (като знак на посвещение) 
в персийски храм, така както чувал, че римляните постъпвали с персий-
ските туники.33 Така или иначе, основният извод е, че Валериан не е бил 
„одран“ нито преди, нито след смъртта си.34

Обобщавайки, считам, че от гледна точка на изследователя на 
римската история, както и на късноантичната литературна традиция, 
най-подробното писмено отражение на Лактанций за персийските 
унижения на Валериан е доста проблематично. То не бива да бъде 
използвано като набор от „фактологичен“ материал, преди да се из-
следват неговите зависимости с останалите късноантични текстове. 



„перСийСките“ унижения на валериан След поражението от 260 г. ...

33

Причините за това са поне няколко: Първо, Лактанций е християнски 
писател и има за какво да ненавижда Валериан, който е един от „гони-
телите“ на благоверните от средата на ІІІ век. Втората причина е пряко 
обвързана и допълваща първата – писателят от ранния ІV век има за 
цел точно това – да състави инвектива срещу гонителите на христия-
ните и нещо повече – да опише колкото се може по-образно жестоката 
и мъчителна смърт, която те си заслужили с престъпната си политика. 
И трето – аргумент, също зависим от предходния – текстът на Лак-
танций е твърде много литературен и твърде малко историографски. 
Това ще рече, че е изтъкан от поредица от добре познати в римската 
културна среда „топоси“ (пленяване на най-високопоставения човек 
от противниковата страна, делегитимацията му чрез провеждането му 
в триумфалната процесия и „робуването“ му на победителя, ефектът 
на бумеранг на проявената от него физическа жестокост), които би-
ват използвани като „щампи“ за постигането на необходимия ефект 
от текста. Къде точно тук трябва да се постави сечението между факт 
и фикция е сложен въпрос, зависещ съвсем не на последно място от 
светоусещането на самия изследовател.
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Валериан не е бил одран, е и Б. Джироти, която потвърждава като единствено уни-
жение факта, че Валериан трябвало да остарее и умре на вражеска територия, без да 
бъде отмъстено за него. Вж. Girotti, B. Op. cit., p. 201.
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ФорМИраНЕТо На КоаЛИцИЯТа СрЕщУ ЗапаДНо-
ТЮрКСКИЯ КаГаНаТ И НЕЙНИЯ проваЛ 

(30-те – 60-те ГоДИНИ На VII вЕК)

Димитър Митов

Добре известно е, че българите се заселват на Балканския полуос-
тров след като претърпяват военно поражение от хазарите. За съжа-
ление, обаче подробностите около това събитие са почти неизвестни. 
Много малко е известно и за най-ранната българска история. Тя е свър-
зана с византийската, аланската, хазарската, аварската и тюркската ис-
тория. Особено важен период е времето на Тюркския каганат. Неговите 
основатели били братята Бумън и Истеми, които обединили тюркските 
племена и си разделили властта в източната и западната част страната. 
Още през 70-те години на VI в. каганата разпрострял властта си на 
запад до Северен Кавказ и Северното причерноморие. Тази територия 
била заселена от различни племена, сред които и прабългарите. През 
567 г. тюрките нападнали Крим и обсадили Боспор, с което настроили 
Византия срещу себе си. Скоро след това в каганата започнала динас-
тическа междуособица, която продължила трийсет години (584–619 г.) 
и завършила с отделянето на Западнотюркския каганат, управляван от 
независимия каган Кара Чурин тюрк. Това позволило на Византия да 
изгони тюрките от Крим и да освободи Боспор, който през 590 г. се 
управлявал от дука и херсонески стратофилат Евпатрий. Този случай 
послужил като прецедент за по-нататъшните отношения с тюрките. 
Византийската дипломация преценила, че е необходимо да се под-
държат приятелски отношения с водачите на племената по северния 
черноморски бряг и при нужда да ги използват срещу противниците 
на империята. Като потвърждение на това през 619 г. Константино-
пол бил посетен от някакъв хунски вожд, чието име, за съжаление, 
не е споменато. Това посещение било началото на цяла поредица от 
дипломатически действия, чиято цел била да се ограничи тюркска-
та опасност. Историята на Западнотюркския каганат от 630 до 651 г. 
била изпълнена с гражданска война между две племенни обединения: 
северните – Дулу и южните – Нушиби.1 Византия се възползвала от 
ситуацията и образувала цяла антитюркска коалиция, в която влизали 
уногондури, кутригури, аланите, готите тетраксити и меотите – пред-
шествениците на черкезките племена, живеещи в Прикубанието. Така 
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бил създаден силен съюз, който обхващал стратегически важните  сте-
пи в Северен Кавказ. На територията на сегашното Ставрополско въз-
вишение се разполагали уногондурите. На юг от тях  – аланите, на 
запад – меотите и готите-тетраксити, на север – кутригурите. В нея не 
влезли само хазарите, суварите и барсилите, които живеели на изток 
от Ставрополското възвишение.

Какво в действителност се случвало по това време? Поради спе-
цифичното престолонаследие при тюрките властта не се предавала от 
баща на син, а по старшинство в рамките на рода т.е. от брат на брат 
и от чичо на племенник. Тази система трябвало да осигури участието 
на всички представители на тюркската династия Ашина във властта, 
което  станало причина за жестока междуособица сред хановете. Кон-
фронтацията започнала със смъртта на Кара Чурин тюрк. Още докато 
бил жив синът му Савъ загинал по време на поход срещу Персия. Вну-
ците му също имали нещастна съдба – Нили загинал, а брат му Басъ 
тегин попаднал в китайски плен. Поради липса на друг наследник на 
престола, който да се намира в лагера на Дулу, за владетел бил издигнат 
малолетният син на Нили – Таман (Нигю чуло хан). Това обаче било 
в нарушение на тюркските традиции, защото имало друг по-възрастен 
претендент – Шегуй хан. Той се провъзгласил за каган с помоща на Ну-
шибите и по-късно убил Таман. Така започнала кървавата война между 
племената Дулу и Нушиби, всяко от които се опитвало да постави на 
престола своя претендент. Шегуй хан управлявал с подкрепата на ну-
шибите и след смъртта му властта наследил брат му Тун джабгу, кой-
то също се ползвал с подкрепата им, но срещу него се вдигнал чичото 
на Шегуй хан- Органа. Той защитавал интересите на племената Дулу, 
сибирските племена и племената в Северен Кавказ, и вероятно се полз-
вал с подкрепата на Византия. Той успял да убие Тун джабгу и брат му 
Бага шад и се възкачил на престола под името Кюйлюг Сибир хан. Тъй 
като в изворите Кубрат се посочва като племенник на Органа, трябва да 
се обърне повече внимание на това лице. Първият опит на български 
историк да се идентифицира Органа принадлежи на Васил Златарски, 
който предположил, че Органа е Гостун от „Именника на българските 
ханове“.2 По-късно Александър Бурмов убедително доказал, че Гостун 
и Органа са различни лица и поради липса на данни се отказал от по- 
нататъшна идентификация.3 Много интересно е твърдението на изсле-
дователя на историята на Тюркския каганат Лев Николаевич Гумильов, 
който стигнал до заключението, че Органа е Моходу хоу – владетел на 
най-западната област на тази държава, както съобщава китайската лето-
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пис. Тази област била страната на уногондурите и утигурите. През 630–
631 г. Органа се борил за властта в Тюркския каганат, убил каган Тун 
джабгу и заел престола. Гостун може би е бил наместник на българите 
през тези две години, в които той се е сражавал в Тюркския каганат. Ги-
белта на хана и победата на противоположната партия поставила пред 
българите алтернативата или да започнат неминуема жестока разправа  
с поддръжниците на метежника, или да се дистанцират от разприте в 
каганата и да защитят себе си, ако се налага с оръжие в ръка. Българи-
те избрали втория път и създали независима държава начело с Кубрат, 
племенник на Органа и приятел на византийския император. Вероятно 
с неговата помощ Кубрат е основал династията на българските ханове 
Дуло, наречена така, вероятно защото Кубрат не произхождал от рода 
на тюркските кагани Ашина, а произхождал от тюркското племе Дуло, 
което поддържало Органа. Майката на Кубрат в такъв случай е била 
сестра на Органа. Предположението на Гумильов било прието от из-
следователя на хазарите М. И. Артамонов, който въз основа на тях ре-
конструирал най ранната история на хазарите.4 През периода 630–631 г. 
Органа се борил за властта в каганата, но тъй като постепенно изгубил 
подкрепа, по мнението на Гумильов, помогнал за отделянето на владе-
нията си в Северен Кавказ под управлението на Кубрат.5 Когато Органа 
взел властта, срещу него се вдигнали нушибите, ръководени от тюрк-
ския принц Нишу, които издигнали като претендент за престола сина на 
Тун джабгу-Толис тегин. През 631 г. Органа се изтеглил с оцелелите си 
сили в Алтай, където бил убит. При това положение Кубрат станал на 
практика независим владетел и по-късно успял да обедини българските 
племена. Тук не бива да се пропуска и ролята на византийската дипло-
мация, която на практика създала сигурна преграда срещу териториал-
ното разширение на каганата. Коалицията на Византия със северокав-
казките племена в продължение на три десетилетия гарантирала сигур-
ността на региона. За това помогнало и тежкото вътрешнополитическо 
положение в каганата, където постепенно в резултат на династическата 
междуособица се разгоряла истинска гражданска война, която възпре-
пиятствала всякакви опити за териториални завоевания.  

След смъртта на Органа Толис тегин се възкачил на престола под 
името Ирбис Болун джабгу хан. Тъй като управлявал деспотично, са-
мите нушиби го детронирали и издигнали Нишу за каган. Той се ко-
роновал под името Дулу хан, за да получи подкрепата на северните 
племена, които го признали за свой владетел. Благодарение на ком-
промиса си бил единствения каган, който запазил властта до смъртта 
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си. Наследникът му Ъшбара Толис шад се възкачил безпрепятствено 
на престола, но срещу него бил организиран заговор и се принудил да 
избяга във Фергана, където умирял през 639 г. Следващият хан Ил-
кюлюг шад Ирбис хан умрял само след една година и Дулу се въз-
ползвали от ситуацията, за да поканят източнотюркския княз Юкук-
шад (Ирбис Дуло хан) с голяма армия да заеме престола. Той успял да 
плени и убие нушибийския каган Ирбис Ъшбара джабгу хан през 641 
г. Нушибите обаче издигнали за свой хан внука на Ъшбара Толис шад 
– Ирбис Шегуй хан. След кръвопролитни борби Дулу най-накрая се 
отказали от Юкук шад и той се изтеглил в Тохаристан, където умирял 
в изгнание през 653 г. В каква степен Византия и съюзниците ѝ се на-
месвали и в борбите в каганата е неизвестно, но може да се определят 
политическите им пристрастия, както и съотношението на силите в Се-
верен Кавказ. По това време, когато българите оглавявани от династи-
ята Дуло, станали подържници на тюркските Дулу хазарите запазили 
верността си към Нушиби и до 651 г. нямали никакъв повод за вражда 
с каганата. Съответно хазарите не можели да не бъдат противници на 
своите западни съседи българите. По това време империята Тан дотол-
кова се засилила, че окупирала западните владения на каганата. Това 
предизвикало такова възмущение сред самите Нушиби, че Ибрис Ше-
гуй бил свален, а властта взел вождът на племето Дулу – Хелу Шаболо 
хан. По-нататъшната съдбата на Иби Шегуй хан е неизвестна, както е 
неизвестно къде са избягали неговите поддръжници. Каганатът при-
надлежал на Дулу. Артамонов смята, че той се е укрил с останалите ве-
рни Нушиби при хазарите, където поставил началото на независимата 
хазарска династия на каганите от рода Ашина.6 За това, че събитията 
са се развили действително така свидетелстват сведенията в „Худад ал 
аламе“, където съобщава, че хазарската династия действително е при-
надлежала към рода Ашина. Заедно с династията от рода Ашина хаза-
рите наследили държавните традиции и международния авторитет на 
тюркската държава и се стремели към възраждане на нейното минало 
могъщество. Отдалечена от Западнотюркския каганат, Хазария е мо-
жела да съхрани своята роля на наследник на тюркската държава само 
благодарение на бързото увеличение на силите си чрез присъединя-
ването на съседните племена – на първо място родствените, но враж-
дебни към хазарите българи.7 В отговора на каган Йосиф се съобщава, 
че хазарите са се били с българите и ги прогонили до р. Дунав. Ако 
се съди по последвалите събития, основният удар е понесъл Аспарух. 
Според данните на „Арменска география“ неговото племе живеело в 
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хипийските или българските планини, намиращи се близо до р. Вол-
га, където реката се разпростира и от изток образува 70 ръкава. Тези 
планини съответстват на Ставрополското възвишение. Там българи-
те граничели с хазарите и започнало хазарското завладяване на Стара 
Велика България. Навлизането на хазарите на българската етническа 
територия е било бавен процес, който вероятно е продължил някол-
ко десетилетия. Следователно именно борбата за власт в Тюркския 
каганат станала причина българите да напуснат родината си и да се 
заселят на Балканския полуостров.

Остава да изясним какво е било становището на византийската 
дипломация. След като в продължение на десетилетия тя подкрепяла 
българите заради стратегическото положение, което заемали в Севе-
рен Кавказ, след хазарското завоюване на района те се сближили с тях 
и хазарите им станали едни от най-близките съюзници, докато отно-
шенията с българите постепенно се влошили най-вече заради заселва-
нето им на Балканите. Хазарското разширение засегнало и останалите 
византийски съюзници. От тях важната си роля запазили аланите, кои-
то въпреки че попаднали в зависимост от хазарите, поради разположе-
нието си продължили да играят важна роля във византийската външна 
политика през цялото Ранно средновековие.
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поСЛЕДНИТЕ МЕровИНГИ ИЛИ КраЯТ На ДИНаСТИЯТа 
прЕЗ VІІ – VІІІ в.

Веселка Гъркова

„Защото и силата, и държавната власт били в ръцете на дворцови-
те управители, които се наричали майордоми и били по върховете на 
властта. А на краля не оставало нищо друго, освен да се задоволи с 
титлата си и с разпусната коса и неподстригана брада да стои на трона 
и да си дава вид на владетел, изслушвайки пратеници отвсякъде и от-
пращайки ги с отговори, на които бил подучен или които дори му било 
наредено да дава, представяйки ги за свои собствени. Защото извън 
безполезната кралска титла и несигурното препитание за живот, което 
му отпускал по свое усмотрение майордомът, кралят не притежавал 
нищо свое освен едно имение с нищожен доход [...]. Където и да тръг-
нел, един слуга го возел с волска кола като обикновен селянин.“1

Така иронично Айнхард описва в биографията на Карл Велики ме-
ровингските крале, с което дава израз на започналата дълго преди въз-
качването на Пипин ІІІ Къси (бащата на Карл Велики, помазан през 751 
г. като крал на нова династия), тенденция на „омаскаряване“ на пред-
шествениците на династията, сътворявана от клира в манастира Сен 
Дьони. Тази придворна версия може да се нарече „поръчкова“, защото 
не случайно се създава и развива от средата на VІІ в. сред интелектуал-
ния елит в двора на франкския крал Пипин ІІІ и се разпространява от 
техните поддръжници и книжовници. Целта е била да се дискредити-
ра династията Меровинги и да се легитимира узурпацията на властта 
през 751 година. Абат Фулрад, личен съветник на краля, негов капелан 
и виден дипломат, според Кралските анали е пратеникът до папата с 
именития въпрос на майордома „да попитат за положението на кра-
лете във Франция, които по това време нямали действителна кралска 
власт, правилно ли е това или не. Папа Захарий наредил да предадат на 
Пипин, че е по-добре да се именува крал онзи, който държи властта, 
нежели оня, който преживява без кралска власт. И за да не се нарушава 
реда, заповядал с апостолската си власт Пипин да бъде крал.“2. Абат 
Фулрад  е абат именно на Сен Дьони, където се активира тази тенден-
ция. От абатството е също така един анонимен монах, който в средата 
на VІІІ в. пише „История на франките“, с която се затвърждава предста-
вата за кралете-безделници, като изключим образа на владетели като 
Дагоберт І, представен в подчертано положителна светлина3.
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Изложението на Айнхард се превръща в азбучна истина за сред-
новековната историография, а по-нататък е унаследена и от съвре-
менните учени. При по-внимателен поглед се оказва, че Каролингите 
наследяват и доразвиват всички основни структури на държавно уп-
равление и икономическите дадености, стъпват на културния възход, 
особено осезаем през средата на VІІ в., на механизмите на престиж 
на меровингската династия в Европа и на съюза с Църквата в лицето 
на ирофранкското и бенедиктинското монашество. При Меровингите 
са разработени механизмите на взаимодействие между централната 
власт, аристокрацията и християнизацията като духовна, но и поли-
тическа стъпка за по-ефективно управление на кралството. Тези въ-
проси се намират в начален стадий на изучаване, но като цяло съвре-
менната историография започва през последните години да обръща 
повече внимание на феномена „Меровинги“, белязал първия стадий 
от оформяне на държавността при франките.

Възходът на новата династия Каролинги е отбелязан особено тър-
жествено през 754 г., когато недалеч от град Шалон, в кралския пфалц 
Понтион, крал Пипин ІІІ се среща с папа Стефан ІІ и сключва с него 
съюз, според който кралят на франките се задължава към предста-
вителя на св. Петър с помощ срещу лангобардите, заплашващи пап-
ския престол, а папата поема под Божия и своя закрила владетелите 
на династията и изрича анатема на всеки, който посегне със сила да 
отнеме франкското кралско достойнство, без да е потомък на Пипин. 
Т.е. освен смърт или заточение в манастир, узурпаторите ги очаква и 
отлъчване от църквата. Това положение е пряко насочено срещу кой-
то и да е наследник на Меровингите, който може да застраши новата 
династия като конкурент за престола. Освен това крал Пипин ІІІ да-
рява през 756 г. на римската църква поземлено богатство, отвоювано 
от лангобардите и положило основата на материалното ѝ могъщество – 
Римската област и Равенския екзархат, известно в историята като „Кон-
стантиновия дар“, който е аналог на фалшифицирания от църквата дар 
на Константин Велики за римския папа, положил неговата духовна и 
светска супремация на Запад.

Тук бихме припомнили сцената на покръстването на Хлодвиг, ос-
нователят на франкското кралство (486–511 г.), така както ни я предава 
в своята „История на франките в десет книги“ епископ Григорий от 
Тур: „Новият Константин дойде към купела, за да се очисти от старата 
проказа и да измие със чиста вода мръсните петна, наследени от мина-
лото. Когато той пристъпи, готов да се покръсти, божият служител се 
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обърна към него със следните красноречиви думи:  „Покорно склони 
глава, Сикамбре, почитай това, което си изгарял, и изгори това, което 
си почитал […]. Така кралят призна всемогъщия бог в Троицата, кръс-
ти се в името на отца и сина и светия дух, беше помазан със свеще-
ното миро и осенен с кръста Христов.“4 През ІХ в. се разпространява 
легендата, изказана за първи път  от архиепископа на Западнофранк-
ското кралство Хинкмар от Реймс5 (806–882), че при кръщението на 
Хлодвиг, бял гълъб, изпратен от Свети дух, донесъл в човката си ам-
пула с миро за помазване (наречено „кризма“), което не се свършвало 
и с което всички френски крале до средата на ХVІІ в. били помазвани. 
Тъй като покръстването на салическите франки в католическата ре-
лигия е първото в историята на новосъздадените варварски кралства, 
този акт е трябвало да бъде извършен в подчертано сакрален план и 
да издигне краля на салическите франки над всички смъртни, пода-
ници или крале, както и да улесни завоевателната му политика срещу 
арианите – вестготи. По този начин сакралността на Меровингската 
династия е поставена на нова висота, запечатана за цялата династия 
като невъзвратима, с мисията да донесе на Меровингите просперитет 
и дълъг живот. Този т.нар. „политически“ месианизъм, отбелязан във 
втория пролог на Салическия закон – обичайното право на франките, 
означавал, че франките били призвани да създадат огромна държава 
и да господстват над другите народи6. Църквата не само сакрализира 
новата династия, но става и център на пропаганда в подкрепа на меро-
вингските крале по посока на техния просперитет и могъщество.    

Връзката с Църквата меровингските крале са реализирали чрез 
дотацията си за новопостроените християнски църкви и чрез тесни-
те контакти с духовниците. Първата вълна от основани християнски 
обители в Галия – църкви, параклиси и абатства, е активирана от 
ирофранкското монашество в края на VІ в. Апостолът на ирофранк-
ското монашество св. Колумбан (540–615) получава подкрепа за ми-
сионерската си дейност от кралските дворове в Бургундия и Австра-
зия, особено от бургундския крал Гунтрамн (561–582) и нейстрийския 
крал Хлотар ІІ (584–629). 

Хлотар ІІ, който с управлението си прекратява тежката граждан-
ска война между Нейстрия и Австразия през 569–613 г. и обединя-
ва като едноличен владетел трите подкралства за периода 613–629 г., 
поставя начало на нова административна политика. Той запазва на 
трите подкралства Нейстрия, Австразия и Бургундия правото да имат 
свои кралски дворове и майордоми, което ще се окаже впоследствие 
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съдбоносно за отслабването на кралската власт след наследника му 
Дагоберт І (613–639) поради междуособиците между майордомите. 
Подобна политика на обособяване и независимост засилва стреме-
жа на елитите в подкралствата, особено в Нейстрия и Австразия, към 
собствена политическа идентичност, невинаги съвпадаща с кралски-
те интереси, и е предпоставка за междуособиците при наследниците 
на Дагоберт І. Вероятно тук са се намесвали и оформящите се етни-
чески различия между народите, населяващи тези кралства, защото 
Нейстрия е била населявана от салическите франки, а Австразия – от 
рейнските. На Хлотар ІІ явно се налага да се съобразява и с растящата 
стабилност на местната аристокрация, чиято частна власт и привиле-
гии той узаконява в известния си Парижки едикт от 614 г. Според член 
12 от едикта държавните чиновници, управители на областите в крал-
ството, задължително били избирани от своята област7, т.е. графовете 
се избирали от средата на поземлените магнати и така политическата 
власт се обвързвала с икономическата, а това представлява и началото 
на феодализацията във Франкското кралство.

При Хлотар ІІ и Дагоберт І се установява тясна връзка между крал-
ския двор, ирофранкското монашество и местната аристокрация, вклю-
чена в голямата мрежа от църковни центрове, чиито епископи са би-
вши държавни служители. Така например Дезидерий, ковчежник при 
Дагоберт, става епископ на Кахорс, Аудоин, негов канцлер, е издигнат 
за епископ на Руан, Елигий, следващият канцлер на краля – за епископ 
на Нуайон и др. Някои аристократи, близки на кралския двор, основа-
ват абатства като Сен–Самсон–сюр Рил, Ноармутие, Жумиеж  и др.8

Политиката на меровингските крале за издигане на висши кралски 
чиновници до възлови църковни постове е изключително важна мярка – 
така тя установява ефективна и ненасилствена власт над знатните и кон-
трол върху църковната структура във Франкското кралство. Актът на 
основаване на манастири от местната аристокрация в началото на VІІ в. 
отразява новите нагласи сред обществото, подкрепящо все повече рели-
гиозното движение на Колумбан. Абатството Луксьой в областта Вож, 
северна Бургундия, се превръща в център на пропаганда на Хлотар ІІ 
и неговите наследници9, а основаните манастири от местните елити – 
в основни центрове на семейната им политика, съчетаваща поземлена 
мощ, военни победи и политика на подкрепа на монашеството. На тази 
основа се издигат в Австразия по-късните Пипиниди.

Като центрове на ирофранкското монашество в Галия се оформят 
манастирите Фонтенел, Ребе, Фекамп, Фаромутие и др. Скриптории-
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те в Шел и Корби, съхраняват латинския език, незасегнат от варвари-
зацията, и по-късно той става модел за образователната реформа на 
Каролингското възраждане. По-широка мрежа от манастири е създа-
дена в Нейстрия по инициатива на кралския двор в Париж. В края на 
VІ в. в Галия действат около 220 ирофранкски манастира, а в края на 
VІІ в. – 550.

Освен това при Дагоберт І се въвежда като молитвена повинност 
литургията, laus perennis, в любимото му абатство Сен Дьони, с цел да 
се молят за него и за просперитета10 на кралството му. Така той уста-
новява модела, следван от следващите меровингски и каролински уп-
равници. Кралското покровителство над литургията в Галия отразява 
християнизацията на управлението при Меровингите, но по-важното 
е, че е израз на създаването на политическа идеология в полза на мо-
нархията. Така например „Sacramentarium Gelasianum Vetus“, сборник 
с литургични песнопения от средата на VІІ в., е преписан в манастирите 
Шел или Жуар по заповед на кралица Балтхилда, съпруга на Хлодвиг 
ІІ (639–657), енергична и властна регентка след смъртта на мъжа си и 
обявена след смъртта си за светица. В него е записано следното: „[…] 
Бог да позволи, щото неговите слуги, нашите крале, да увенчаят вещо 
тържеството на своята добродетел, винаги да са всевластни в следване-
то на своя дълг […], тъй щото, уверени в закрилата на твоето величие, 
да бъдем благословени с дълговечност и с кралска власт.“11

Съществуват многобройни свидетелства за усърдието на късните 
меровингски крале и кралици да наложат молитвеното четене в крал-
ството си. Важно е да подчертаем, че молитвите за краля и държавата 
по време на мир или на война са израз на подчертана грижа за благо-
денствието на кралството, също така илюстрират едно добре развито 
християнско схващане за управлението. Покровителството над литур-
гията, вплетено в мрежа от дарения и защита от кралска страна за 
манастирите и абатствата могат да бъдат разглеждани, както казахме, 
като вид механизъм за  кралска пропаганда – така се разпространяват 
послания за мир, единомислие, солидарност и победа сред поданици-
те, по този начин кралят прави осезаемо своето присъствие в цяло-
то кралство. Важно е да подчертаем обстоятелството, че по време на 
криза тези молитви обвързват лично всеки поданик с благоденствието 
на владетеля и на кралството като цяло и допринасят за укрепване на 
чувството за „франкско“ единство. 

И въпреки това, по много причини благословената от Бога динас-
тия запада и дава път на нова, неродствена с нейната кръв. Историкът 
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на Меровингите – Григорий от Тур (540–594) предава в своето преди-
словие към хрониката си светоусещането на своята епоха – края на VІ 
в., изразено в доста мрачни краски: „Доколкото изучаването на благо-
родните науки в галските градове дойде в упадък, […] свирепстваше 
диващината на езичниците, растеше неистовството на кралете […]. 
Затова и много предсказваха, говорейки много пъти за „мъка в нашите 
дни, защото угасна у нас усърдието към науките, и не може да се наме-
ри сред народа такъв човек, който на страниците на своите летописи 
да би разказал за делата на нашите дни.“12 

В историята на ранното Средновековие периодът от средата на 
VІІ в. до средата на VІІІ в. е известен като период на „ленивите кра-
ле“, понятие, създадено от френската историография на ХІХ в. – и то 
се отнася до меровингските владетели, управлявали след известния 
и в българската история Дагоберт І до края на династията през 751 г., 
когато франките избират и миропомазват майордома на Франкското 
кралство Пипин ІІІ Къси от рода на Пипинидите/Арнулфинги за крал, 
а последният меровингски крал Хилдерих ІІІ (743–751) бива подстри-
ган за монах и заточен в манастир, където умира. 

Историците са изследвали на хиляди страници началото и възхода 
на Каролингите, най-известната в средновековната история династия. 
Началото ѝ е положено с брака между наследниците на епископ Ар-
нулф от Мец и майордома на Австразия Пипин І от Ланден (осново-
положници на династията). Този брак полага и основата на възхода 
на Пипинидите/Арнулфинги в кралство Австразия, започнал с налага-
нето на Пипин ІІ Херсталски (починал 714 г.) като общ майордом на 
Франкската държава след битката при Тертри през 687 г., в която вой-
ската на нейстрийския майордом е разбита и Нейстрия бива подчине-
на на Австразия. Възходът на Каролингите е предпоставен от упадъка 
на Меровингската династия, чиито представители са обект на по-об-
стойно изследване от историците през последните петдесет години.

Новата визия за тези крале, осмивани и след Айнхард в средно-
вековната историография, говори, въпреки оскъдните данни, за по-
силно и по-стабилно управление на някои от последните Меровинги, 
като например крал Хилдерих ІІ (656–675) и Дагоберт ІІ (675–679). И 
двамата са били убити при заговор на опозицията в Австразия, което 
според изследователите13 може да се тълкува, че те притежавали сила, 
застрашаваща политическите амбиции на местната аристокрация. По-
ложително и други крале са имали политическите качества да упра-
вляват, но в оскъдните извори на VІІ в. това не намира отражение.
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Къснофранкската история е отразена главно в хрониките на Фре-
дегар от VІІ в. и на неговия Продължител, и в анонимната „История 
на франките“ от средата на VІІІ в. В тях меровингските крале след 
Дагоберт І не намират възхвала или положително отношение, а са упо-
менати най-общо тяхната политика, брак и потомство. В изворите тях-
ната генеалогия не е предадена адекватно, не съвпадат при различните 
извори и годините на тяхното управление, за някои от тях не се дава 
и мястото, където са погребани, което е ясен признак на обществена 
забрава. Като цяло изворите от VІІ и VІІІ в. дават оскъдни сведения за 
последните меровингски крале.

Повратът на династията, настъпил от средата на VІІ в. нататък, 
е съредоточен в рамките на два полюса – неумението на кралете на 
Нейстро-Бургундия и Австразия да управляват и силата на майор-
домите им да концентрират и използват властта си. Майордомите на 
Австразия, започвайки с Пипин І Ланденски, починал през 640 г., са 
също така и  херцози на франките. Това им придава нов политически 
престиж и власт.

След Дагоберт І до смяната на династията през 751 г. следват по 
хронология 12, или – ако  се имат предвид Хилдеберт Осиновени и 
„фалшивият“ Меровинг Хлодвиг ІІІ (890–694) – 14 крале от династията 
Меровинги. Първият крал на династията Каролинги Пипин ІІІ в писмо 
до папата, както информират кралските „Annales regni Francorum“,  ги 
определя като „reges qui potestatem non habent“, реализиращи главно 
представителни функции, като приемане на пратеници и оглавяване 
на общите събрания в кралството.

Като характеристика на последните Меровинги е важно да от-
бележим биологичната им възраст.  При положение, че на 15 годи-
ни един крал се е считал за пълнолетен да  управлява, повечето от 
последните Меровинги поемат властта под 15 години: Хлодвиг ІІ 
(638/39–657), Сигиберт ІІІ , Хлотар ІІІ (657–673), Хилдерих ІІ (656–
675), Хлодвиг ІІІ (690–694), Дагоберт ІІІ (711–715) и Теудерих ІV 
(721–737). До пълнолетието си те са били формално крале при ре-
шаващата позиция на регенството и на кралицата-майка. Във влас-
тта встъпват на възраст над 15 години следните крале: Теудерих ІІІ 
(657–690), Дагоберт ІІ, Хилперих ІІ (715–721) и последният Меровинг 
– Хилдерих ІІІ (743–751). Този факт на непълнолетие е изключително 
важен при изясняване причините за краха на династията. Освен това 
с изключение на Хилдерих ІІ и Дагоберт ІІ всички други наследни-
ци на подкралствата (regna) на Франкското кралство са починали от 
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естествена смърт твърде млади – от 6 от 12 години и не са достигна-
ли 25 или 30 години, зрялата възраст при франките. Историците си 
поставят въпроса за биологическо изчерпване на династията. За това 
обаче липсват достатъчно данни. Освен това е добре да се знае, че 
още с навършване на пълнолетие – 15 години, меровингските крале 
обикновено са се женили и са имали потомство. Непълнолетието на 
кралете-наследници е провокирало борба между верните на трона с 
регентството начело с кралицата-майка и опозиционната  аристокра-
ция, формираща се както в кралството, така и в съседните нему regna. 
Това изострено политическо положение изпълва управлението на поч-
ти всички Меровинги след Дагоберт І.

В случая е от голямо значение отношението на духовенството към 
кралското семейство и интересите на кралството. При Меровингите е 
набирала сила т.нар. частна църква – църква, основана от светски лица, 
включително и от краля, с духовенство, зависимо в духовно и матери-
ално отношение от настоятеля. Такива са били кралските манастири, 
основани от членове на кралското семейство върху части от кралския 
фиск. Частната църква е създавала лоялно на светското лице духовен-
ство, тя е била база за религиозно, културно и икономическо развитие 
на областта. Най-добър пример в това отношение е развитието на ма-
настира Сен Дьони при Дагоберт І като кралски манастир, превърнал 
се в един от културните и религиозни центрове на кралството.

Периодът след смъртта на Дагоберт І до 687 г., когато Пипин ІІ 
Херсталски става общ майордом на франкското кралство, може да се 
определи като „период на майордомите“. Както видяхме, след Хло-
тар ІІ Нейстрия, Бургундия и Австразия са имали свой майордом, 
определящ всъщност политиката на династията, особено при мало-
летните крале. В изворите след този последен велик Меровинг владе-
телите не получават други характеристики освен време на управление, 
брак и наследници. При Фредегар14 качествата на Дагоберт І, прогла-
сен като „най-християнския крал“ и очертан като идеален владетел – 
справедлив, внушаващ респект и страх сред магнатите и епископите, 
непрекъснато изпълнен със стремеж да бъде добър господар, даряващ 
всекиму нужното и според правото му, добър към бедните, имащ сила 
и късмет, които внушават след всички племена и народи страх и ува-
жение – не се повтарят при никой от наследниците му. При управле-
нието на Дагоберт І е важно да отбележим две неща, стабилизиращи 
монархията: контролът над магнатите в кралството и сакрализация-
та на кралската власт, където собено голяма роля играят епископите. 



провалите в иСторията

50

Те за първи път се събират на общ църковен събор през 629 г. в Па-
риж заедно с магнатите – leudes. Епископите в лицето на Арнулф от 
Мец, а след оттеглянето му от поста – епископ Куниберт от Кьолн, 
и майордомът Пипин от Ланден са най-добрите съветници на краля, 
както отбелязва Фредегар15. Дагоберт І и неговите двама наследници 
действат от своя страна като инициатори на ирофранкската христи-
янизация в кралството. Дагоберт допринася за основаване на редица 
манастири като Солиняк, Ребе, Елно (св. Аманд) и за подпомагането 
на ирофранкската мисия между Сома и Маас (Турне и Нуайон).

Преломът на династията и преходът към новата управляваща ди-
настия в лицето на Пипинидите/Арнулфинги се извършва в кралство 
Австразия. От описанието при Фредегар за събитията от 633–656 г. в 
глава ІV16 става ясно, че при управлението на майордома Пипин І и 
епископ Куниберт от Кьолн, образуващи регентството за малолетния 
Сигиберт ІІІ, австразийските магнати са били успешно контролирани, 
защото регентите „ги управлявали сръчно, чрез приятелско поведение 
и меко“. Пипин І, комуто през 639 г. е поверена отговорната задача 
да приеме от кралица Нантхилда частта от кралското съкровище на 
Дагоберт, принадлежаща на господаря му Сигиберт ІІІ като крал на 
Австразия, изпълнява заедно с епископа това поръчение. Фактът, че 
те двамата доставят съкровището в Мец на краля, където то е описано 
и връчено, дава достатъчна представа за влиятелното положение на 
двамата му съветници в регентството17 на кралица Нантхилда.

Изграденият от Фредегар в ІV глава на хрониката му образ на Пи-
пин І е в подчертано положителен тон и е единственият, описан с та-
кива ярки качества образ на майордом при късните Меровинги: „[…] 
той беше по-разумен от всички други и винаги имеше готов съвет, дър-
жеше непоклатимо на своята вярност и беше почитан най-вече заради 
любовта си към справедливостта, която беше внушил и на Дагоберт 
[…] и не отстъпваше нито крачка от пътя на добродетелта, и в обкръ-
жението на Дагоберт се държеше при всички неща много по-разумно 
от другите и и при всички действия проявяваше голямо разбиране.“18 
Когато Пипин І умира през 670 г., „неговата смърт беше за австразий-
ците немалка болка, защото заради любовта си към справедливостта и 
добротата си той беше много почитан от всички.“19 

Известна стабилизация на властта се наблюдава при управлява-
щия Нейстрия и Бургундия – Хлодвиг ІІ. Многозначително за него 
отбелязва Продължителят на Фредегар в хрониката си: „Той имаше 
действен и умен мъж на име Ерхиноалд като майордом на своя палат. 
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Затова Хлодвиг имаше в кралството си мир и нямаше войни.“20 Него-
вата жена Балтхилда, бивша робиня на майордома на Нейстрия Ерхи-
ноалд, проявява изявени политически качества – спасява монархиче-
ското управление в Австразия, неутрализирайки опита за „държавен 
преврат“ на майордома Гримоалд; като майка-регентка след смъртта 
на съпруга си води централистична политика, извеждайки като рядка 
държавна практика принципа на примогенитурата на сина си Хлотар 
ІІІ, в което обаче не успява, защото духовните и светски магнати на-
лагат делението на двете кралства Нейстрия и Бургундия, а не обе-
динението им, което е в полза на опозиционната аристокрация. Кра-
лица  Балтхилда основава манастирите в Шел и Корби, превърнали 
се в значими книжовни центрове и разпространители на реформената 
линия на монашеството в духа на regula mixta (т.е. на колумбано-бене-
диктинското монашество). На фона на тази енергична и умна кралица 
нейният съпруг не блести с особени качества, дори Продължителят 
на Фредегар го представя в последните му години като „несмислен“, 
а анонимната „История на франките“ – „отдаден на ядене и пиене, 
отдаден на жени и на най-ниски страсти.“21

След смъртта на Хлотар ІІ франкското кралство е разпределено 
по наследствения закон на три части, regna. Нейстрия се управлява 
от Теудерих ІІІ, свален през 673–675 г. от опозиционната аристокра-
ция  с подкрепата на брат си Хилдерих ІІ Австразийски, но въздигнат 
обратно с решаващата подкрепа на майордома на Нейстрия Еброин. 
Господар на политическата ситуация в кралството, майордомът Ебро-
ин упражнява силно влияние и върху краля на Бургундия Хлотар ІІІ. 
Той дори издействал мандат от бургундския крал, че никой без негово 
разрешение нямал право на достъп до кралския двор22. Еброин остава 
майордом на Нейстрия през годините 665–673.

Годината на смъртта на Хлотар ІІІ (673) е изпълнена с политически 
катаклизми. Както посочва Продължителят на Фредегар23, нейстрий-
ците свалили законния крал Теудерих ІІІ, взели му съкровищата  и 
той бил заточен заедно с Еброин в манастира Луксьойл в Бургундия. 
По-нататък те признали за свой крал австразийския Хилдерих ІІ (656–
675), издигнат за владетел при херцог Вулфоалд”24 (В. Г.), но той уп-
равлявал кратко време. Фредегар предава в хрониката си как той се 
обърнал срещу тях (тук се подразбира, че той се опитал да подчини на 
властта си магнатите в Австразия): „Но понеже крал Хилдерих, твърде 
лекомислен и невъздържан, показваше сърдито и неубуздано поведе-
ние, това доведе народа на франките до такова положение, че те му се 
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противопоставиха, подиграваха го и го презираха, докато голяма омраза 
у тях нарасна, която доведе до открито въстание и свалянето му“25, а по- 
късно бива  убит26 през 675 г. Като пряк повод за бунта Фредегар обаче 
назовава факта, че по заповед на Хилперих ІІ бил наказан с бичуване 
един знатен франк, което за франките било противозаконно и накарало 
знатните да въстанат27. Този франк на име Бодило организирал клопка за 
краля и по време на лов и Хилдерих ІІ бива е с цялото  му семейство. 

Всъщност така загива последният стабилен крал на Меровингската 
династия, проявил политика на централизация на Франкското кралство 
и стремеж да подчини аристокрацията в Нейстрия и Австразия. Него-
вият брат, най-дълго време задържалият се на трона от тримата сина на 
Хлодвиг ІІ – Теудерих ІІІ (657–690), има много нестабилно управление. 
Той е свален от трона за периода 670–675 г., когато нейстрийската ари-
стокрация му противопоставя като контра – крал брат му Хилдерих ІІ, 
но след смъртта на последния отново, особено под влияние на майор-
дома Еброин, го възкачва на трона. Историографията на Каролингите 
съзнателно „очерня“ образа и делата на Хилдерих ІІ – тенденция, която 
ясно проличава при Продължителя на Фредегар. Историците28 са на 
мнение, че тази съзнателно изопачена картина в духа на Айнхардовата 
биография на Карл Велики не отговаря на историческите факти. 

Преди управлението на Хилдерих ІІ всъщност угасва по кръвна 
линия родът на австразийските Меровинги. Дагоберт ІІ (675–679), син 
на Сигиберт ІІІ от Австразия (663–656), още съвсем малък, за да упра-
влява, за да запази живота си от опасността да бъде убит от привърже-
ници на клана на Пипинидите, се спасява в Ирландия. На негово място 
за крал на Австразия е избран синът на майордома Гримоалд Пипинид 
под името Хилдеберт Осиновени (656–662). В случая имаме за първи 
път осъществено управление на член от фамилията на Пипинидите, а 
не на владетел от кралския свещен род на Меровингите.

Държавният преврат, предприет от Гримоалд, е блокиран от верни 
на трона привърженици, сред които основна роля играе партията на 
херцог Вулфоад. Дагоберт ІІ се връща на трона през 675 г. Хилдеберт 
Осиновени е свален и умира през 662 г. от естествена смърт.  Особено 
важна роля в развръзката на тези събития играе кралицата-майка Бал-
тхилда, съпруга на починалия крал на Бургундия Хлодвиг ІІ. С нейна 
помощ е прекратено управлението на Хилдеберт Осиновени, а бащата 
е заточен и впоследствие убит. 

Така е осуетен първият опит за „държавен преврат“ в историята 
на Меровингите, осъществен от клана на Пипинидите. Този факт има 
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огромно значение – той посочва провала на традиционната династия 
и настъплението на новите социални сили в лицето на силните родове 
Арнулфинги, Пипиниди, на клана на нейстрийския майордом Ебро-
ин, на партията на Вулфоалд в Австразия, по-късно на издигнатия от 
Балтхилда Леодегар, епископ на Отун и други магнати. За съжаление 
Дагоберт ІІ също е убит от опозиционната аристокрация в кралството, 
без да остави наследници. Австразийското управление, прекъснато по 
кръвна линия, продължава при още двама крале – Хилперих ІІ (715–
721) и Хилдерих ІІІ (743–751).

След смъртта на Хилдерих ІІ се разгаря междуособна война 
между Еброин като нейстрийски майордом и влиятелната група на 
знатните около Вулфоад в Австразия. Срещу Еброин се изправя и 
опозиционната партия на епископ Леодегар, бургундските магнати 
и майордома на Австразия. Но Еброин събира всичките си войски 
и поставя отново Теудерих ІІІ през 675 г. на трона, възстановявай-
ки „княжеското му достойнство“. Настройва срещу себе си обаче 
австразийската аристокрация начело с Пипин ІІ Херсталски, внук 
на майордома Пипин І и накрая е принуден да се подстриже за мо-
нах в абатство Луксьойл. Еброин е убит през 680 г. от един франк. 
Продължителят на Фредегар изказва задоволството си от този факт, 
защото „Еброин потискал франките все повече и повече“29. Същия  
израз предава и анонимната „История на франките“30. Като изклю-
чим опита за преврат от страна на Гримоалд, делата на нейстрийския 
майордом са може би най-добрия пример за провеждането на една 
безогледна властова политика от страна на майордомите на фона на 
губеща все повече авторитета си кралска власт. Посочените приме-
ри ни убеждават, че и в трите regna при синовете на Хлодвиг ІІ има 
ясни признаци на упадък в управлението, резултат от засилващата се 
кланова аристокрация. 

През 687 г. се случва нещо важно, което променя хода на късномеро-
вингската история. В битката при Тертри Пипин ІІ побеждава войските 
на нейстрийския владетел и неговия майордом, които успяват да избя-
гат и след смъртта на нейстрийския майордом, около 690 г., „Пипин за-
почна да упражнява като майордом на крал Теудерих истинската власт. 
Той взе съкровищата му и се върна в Австразия.“31 Продължителят на 
Фредегар отбелязва, че веднага след Тертри франките дали на Пипин 
титлата princeрs като „независима от майордомството власт“32.

От 687 г. нататък възходът на Пипинидите като майордоми на ця-
лото франкско кралство и херцози на франките е безпроблемен. Голя-
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мо значение има обстоятелството, че те владеят огромен за времето си 
домен,  събран от наследствените имоти на Арнулфинги и Пипиниди 
между Маас, Шелда и долен Рейн с центрове Мец, Тонгерн, Вердюн, 
Кьолн и Трир. Само едно от големите им имения – Херстал, се със-
тои от 2500–3000 хектара, а друго – Жюпил, до Маастрихт – от 9000 
хектара. Важно е обстоятелството, че имотите на двата рода с добавка 
тези от страна на Плектруда, съпругата на Пипин ІІ, образуват един 
затворен блок, в който изпъкват редица частни манастири и абатства, 
опора на Пипинидите в разширяване на властта им. Фактически Пи-
пин ІІ е управител само на кралство Австразия. В годините 689–697 
той укрепва властта си и в Нейстрия, особено като дотира манастири 
и превръща редица абатства в домашни църкви. Аналите на град Мец 
отбелязват, че Пипин ІІ е давал възможност на краля, както преди да 
упражнява своите представителни функции – да приема пратеници, да 
прави преглед на войската, след което го е придружавал до резиденци-
ята му, намираща се недалеч от Компиен33.

Монархията на Меровингите на практика се разпада след управле-
нието на Теудерих ІІІ. Следват т.нар. „крале в сянка“. Оттук нататък 
при унаследяването на трона не става дума за традиционното деление 
на държавата между наследниците, а за провъзгласяване на един от 
тях като крал по избор на майордома на Австразия. 

Между 690 и 694 г. управлява т.нар. „фалшив“ Хлодвиг ІІІ, един 
спорен и досега владетел в генеалогията на Меровингите. Историците 
считат, че той е бил издигнат от двете партии на магнатите в Нейстрия 
и Бургундия, а Еброин го е използвал за свои цели – да съкруши гру-
пировката начело с Леодегар от Отун34. Много интересен е фактът, че 
Еброин, обвинявайки Леодегар в убийството на Хилдерих ІІ, го затваря 
в манастира Фекамп, където той бива убит. Но за франките Леодегар 
загива невинен и е провъзгласен за мъченик и светец – един амбици-
озен и политически ангажиран за собственото си могъщество прелат, 
който води живот, нямащ нищо общо с живота на истинските светци. 

Следват избрани от майордома на Австразия владетели по линия 
на примогенитурата, който факт обаче не е израз на силна позиция, а 
на слабост на монархията, защото едноличното кралско управление е 
давало по-добра възможност за контрол на майордомите върху него. 
Не е ясна наследствената връзка между последните Меровинги, ясно 
е обаче, че никой от тях не оставя пряк наследник от Теудерих ІІІ на-
татък, с изключение на сина на убития вероломно Хилдерих ІІ. Прави 
впечатление и обстоятелството, че последните Меровинги управляват 
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много кратко: Хилдеберт ІІІ – общо 17 години, до 711 г., след него Да-
гоберт ІІІ, още дете  – от 711 до 715 г. и Теудерих ІV от 721 до 737 г. С 
тях приключва нейстро-бургундската линия на Меровингите.

Също така е показателно, че Хилперих ІІ, представящ австра-
зийската линия, преди избора си за крал по волята на приемника на 
Пипин ІІ майордома Карл Мартел (714–741) е бил около 40 години 
под закрилата на църквата като клирик под името Даниел и е бил въ-
дворен за владетел по необходимост след смъртта на Дагоберт ІІІ. За 
него в хрониката на Псевдофредегар се казва доста иронично след-
ното: „Крал Дагоберт се разболя на следващата година (715 – б.м.) и 
умря след петгодишно управление. Франките издигнаха  за крал ня-
кой си клирик Даниел, още докато му порасне косата, и го нареко-
ха Хилперих.“35 Крал Теудерих ІV (721–737) също е бил въдворен в 
манастира Шел от 716 г. нататък, за да се възпитава като монах, но е 
управлявал все пак като крал до 737 г.

След шест години пауза в кралското управление Пипинидите 
отново решават да извадят на показ монархията и избират за крал 
последния ѝ представител Хилдерих ІІІ. Както сочат Кралските ана-
ли от 750 г., майордомът Пипин ІІІ преценил след отговора на папа 
Захарий, че монархията не му е вече нужна, защото той притежавал 
и силата, и властта в държавата, и бил избран съгласно обичаите на 
франките за крал, а после и помазан от епископ Бонифаций в Соасон36. 
Хилдерих ІІІ бил подстриган и изпратен в манастир.

Много показателно е, че в анонимната хроника на франките за по-
следните Меровинги се дават съвсем кратки сведения – годината на 
възкачване, потомството и годината на смър тта на владетелите. Само 
за по-дълго време управляващия Хилдеберт ІІІ се казва, че „бил благо-
роден мъж и справедлив крал“.37 Хрониката завършва с упоменаване на 
недоказания исторически крал Теудерих ІV и приключва със 727 г. По-
казателно е също така, че на фона на оскъдните сведения за последните 
Меровинги хрониката разказва подробно за делата на австразийските 
майордоми и завършва с управлението на Карл Мартел. 

Ще приведем тук един особено интересен случай от взаимоотно-
шенията между Хилперих ІІ и майордома на Австразия. Знаем, че съ-
пругата на Пипин Херсталски, Плектруда, е искала след смъртта на 
мъжа си през 714 г. да прехвърли властта на малолетния си внук от 
сина си Гримо, убит от един франк в Лиеж. Претендент за наследство-
то на Пипин ІІ е също така Карл Мартел, незаконен син на майордома. 
Плектруда, която заграбва кралската хазна на Пипинидите, го хвърля 
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в затвора. Той успява обаче да избяга, сражава се с нейстрийската вой-
ска, която заграбва след победа срещу Плектруда част от кралското 
съкровище. През 716 и 717 г. той нанася две жестоки поражения на 
войската на нейстрийския майордом, превзема Кьолн, където е Плек-
труда и я заставя да му предаде останалата част от хазната. В послед-
ните две глави в хрониката на Продължителя на Фредегар борбата за 
кралското съкровище се води всъщност между Карл Мартел и Хилпе-
рих ІІ, който бил получил от Плектруда хазната. Във война с него Карл 
Мартел го победил, отишъл обаче в Кьолн и „вдига въстание. Той се 
скара с Плектруда, взе съкровището на баща си и направи Хлотар свой 
крал.“38

Гробополагането на династията също може да служи като инди-
катор за нейния залез. Меровингските крале не са успели да създадат 
едно общо място за гробополагане, което да репрезентира присъстви-
ето и светостта на династията в паметта на поколенията. Две църкви 
са издигнати все пак като традиционни места при гробополагане на 
меровингските крале – това са базиликата на св. Винсент в абатство 
Сен Жермен дьо Пре, където са погребани Хилдеберт І, Хлотар ІІ и 
Хилдерих ІІ с жена си Билихилда, и църквата на св. Дионисий в абат-
ство Сен Дьони, където са положени Дагоберт І и съпругата му, Хлод-
виг ІІ и някои роднини на династията. Друг погребален център е ма-
настирът „Шел“ в Бургундия, основан от кралица Балтхилда, съпруга 
на Хлодвиг ІІ, където са погребани тя и съпругът ѝ. Крал Дагоберт ІІ е 
положен в църквата на св. Елигий в Нуайон. 

Показателно е обстоятелството, че за повечето от кралете при уп-
равлението на майордомите Пипин ІІ и Карл Мартел не се знае къде 
са погребани, или пък мястото е указано близо до кралски пфалци, но 
не е в пространството на традиционната църква. Крал Хилдеерт ІІІ е 
погребан  по решение на майордома на Австразия в селската църква 
Шоази сю-о-Бак до Компиен39.

За разлика от Меровингите Каролингите Карл Мартел и Пипин ІІ 
избират Сен Дьони като основно място за гробополагане, следвани 
след смъртта им от Бертрада, майката на Карл Велики, западнофранк-
ския крал Шарл Плешиви (843–877) и първия представител на ди-
настията Капетинги, сменила западнофранкските владетели – Хуго 
Капет (987–996). Тази приемственост между Каролинги и Капетинги 
в гробополагането е изключително важна с оглед изграждане новата 
сакралност на бъдещото кралство Франция. Тя илюстрира визуално 
и сакрално приемствеността между Карл Велики, западнофранкско-
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то кралство и кралство Франция. По-късно митологията за кръвната 
приемственост на династиите ще се развие в тезата за родословната 
верига или за „трите раси“:  Меровинги – Каролинги – Капетинги, из-
казана от монаха Примас от Сен Дьони в неговия „Роман за кралете“, 
посветен на френския крал Луи ІХ (1226–1270)40. 

Като обобщение за причините за провала или залеза на династия-
та Меровинги можем да посочим следните комплексни причини: лип-
сата на компактен домен на владетелите в отделните кралства, който 
да ги стабилизира икономически, и неналожилата се още тенденция 
към примогенитура, която би укрепила по същество стабилността на 
кралската наследственост и управлението на цялото кралство; неут-
върденият порядък за наследяване по мъжка кръвна линия (законно-
родените синове се приемали за наследници наравно с незаконноро-
дените); право за наследяване при починал крал имали и чичовците 
на синовете му); последните Меровинги не достигат в повечето слу-
чаи  възрастта за управление от 15 години; борбата между групи на 
аристокрацията във всички части на кралството, така и на кланови 
династии, каквато е тази на Пипинидите, срещу централната власт  
или срещу влиятелни опозиционни партии на аристокрацията; сил-
ни позиции на нови групировки от рода на Арнулфинги и Пипиниди 
(излъчили двама майордоми и един крал на Австразия) в Австразия и 
Нейстрия; липсата на националноориентирана политика на владете-
лите, които защитават повече частични кланови и собствени частни 
интереси, без да успеят да привлекат народа на франките (populus) 
към политика на интегритет и да утвърдят интересите на короната 
срещу тези на магнатите. Проследявайки изворите Фредегар, Про-
дължителя на Фредегар и „История на франките“, написана в среда-
та на VІІІ в., можем да установим картина на подриване устоите на 
франкската самоидентичност в условията на траен политически хаос 
през VІІ и VІІІ в. Най-често в изворите се говори за граждански вой-
ни между майордомите на съперничещите си Австразия и Нейстрия, 
за „австразийци“ и „нейстрийци“ като два различни народа. При тези 
условия идеята за единна държавност на франките остава невъзмож-
но да бъде реализирана въпреки опитите на някои крале като Хил-
деберт ІІ и може би на други късни Меровинги. Общественият и по-
литическият прогрес в късномеровингската история са маркирани в 
отделни периоди, в отделни части и за кратко време. 

Политическият хаос е съпроводен и от културен упадък. Послед-
ните Меровинги са споменати бегло в назованите по-горе хроники, ве-



провалите в иСторията

58

роятно и в някои църковни или светски архиви, недостъпни до нас. За 
съжаление и до днес историците не успяват да докажат политическа 
сила или обществена активност на тези крале въз основа на изворите. 
Липсват изявени имена на културни дейци или историци за тяхното 
време. Новосъздадената франкска църква не успява да обедини насе-
лението в кралствата на франките и да формира единно и отговорно 
национално самосъзнание. Ирофранкското монашество, подкрепяно 
от крале като Хлотар ІІ и Дагоберт І, е изместено постепенно при Ка-
ролингите от бенедиктинския орден, но от него остава общата тен-
денция на обвързването на кралски, респективно знатни фамилии с 
монашеството: чрез създадените кралски и частни църкви и абатства 
то сакрализира и укрепва семейната и поземлената политика на крал-
ските и клановите фамилии. Поместната църква организира населени-
ето около себе си, издига сред него положителния образ на владетеля 
особено чрез литургията за здравето на краля и просперитета на крал-
ството, поддържа чрез церемониите по възкачването на трона, шест-
вията при празници и пр. неговата представителност и престиж. Кул-
тът към кралиците и кралете-светци като св. Хродехилда (съпруга на 
Хлодвиг І), св. Радегунда (съпруга на Хлотар І), св. Балтхилда (съпру-
га на Хлодвиг ІІ) и др. е опорна точка за единството на обществото, за 
поддържане на общи цели и интереси. Но те не са достатъчни да спрат 
залеза на династията, обусловен от обективни причини. Каролингите 
се издигат именно благодарение на връзката между управлението в 
лицето на майордома, монашеството в домениалните му владения и 
военните победи. През VІІ и ранния VІІІ в. има основани около 320 
нови манастира и обители, центрове на домениална, властова и кул-
турна дейност. Последните Меровинги живеят близо един век в сянка-
та на възходящите Каролинги, така ги запомня франкската история. 
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проваЛИТЕ И ФаЛшИФИКацИИТЕ във 
вИЗаНТИЙСКаТа МоНЕТНа поЛИТИКа прЕЗ X в.

 ТЕТарТЕроН И ДИоТЕТарТЕТоН НоМИЗМа

Георги Димов

По време на хилядолетната си история Византия унаследила и 
доразвила късноримските монетни традиции.1 Империята утвърдила 
златния солид (solidus) на Константин Велики (306–337) като основна 
единица на своята парична система2. Новата монета се радвала на ог-
ромен международен престиж и дала, с право, основанието на Роберто 
Лопец да я нарече през миналия век „доларът на Средновековието“.3

Още с появата на солида обаче, гръкоезично население започнало 
да го нарича „номизма“ (νόμισμα) т.е. монета. Въпреки това, докъм 
средата на X в., в официалните документи и лексика на Ромейската 
империя се използвало предимно латинското наименование – solidus. 
При Никифор II Фока (963–969) ромеите окончателно преименували 
солида  в νόμισμ.4  Скоро към гръцкия еквивалент прибавили и опре-
делението „хистаменон“ (ἱστάμενον) или „стамена“ (στάμενον), което 
в превод означавало „стандартна“ монета, а уточнението на името 
било продиктувано от навлизането на нови, по-леки златни монети 
в паричния оборот на Империята към края на хлядолетието, които 
впоследствие щели да станат известни като тетартерон и диоте-
тартерон номизми5.

Впрочем отсичането на  лекотегловни златни монети не било но-
вост за Византийската империя.6 Още от ранни години солидът имал 
своите подразделения семис (semissis – половин солид) и тремис  
(tremissis – една трета солид), които се емитирали до края на IX в.7 От 
царуването на  Юстиниан I (527–565) до това на Константин IV Пого-
нат (668–685) пък съществували позлатени емисии с медни, бронзови 
и рядко сребърни  ядра. Известни като „леки солиди“, „суберати“ и 
„фуре“ (fourrée)8 още от времето на Римската империя, съществува-
нето им било юридически и морално обосновано с декретите на Се-
ната от 91 г. пр. Хр. Олекотените и позлатени монети били предназ-
начени, само и единствено, за „варварските“ народи, като трибутни 
и външни плащания на Империята. Тяхна отличителна черта било 
ясното обозначение за разликата им със стандартния solidus, било то 
върху надписа (в отреза) на монетата, в иконографията или в размера 
на монетното ядро. 
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За съжаление, именно тези изисквания не били спазени при но-
вите тетартерон и диотетартерон номизми, емитирането на които В. 
Кубичек, навремето прозорливо определи, като „един от най – неси-
гурните признаци [...] в нощта на византийската монетна история в 
десетото столетие“9.

Първоначално никой извън управляващите среди в Константи-
нопол не знаел за появата на новите монети, които поданиците на 
Ромейската империя приемали за старата и позната номизма. И това 
било съвсем разбираемо. По външен вид тетартеронът и диотетарте-
ронът преповтаряли напълно сюжета, надписите и иконографията на 
стандартната златна монета. Разликата била (както посочихме) само 
в теглото на монетите, което варирало от 4.08 до 4.22 грама. 

Тетартероните и диотетартероните били също така с високо ка-
чество на изработка, което изключвало варианта те да са  (евентуални) 
„монети – варваризати“. В действителност, тези монети били продукт 
на столичната монетарница като описанието им в най-общ вид е след-
ното: на лицето е представен допоясен бюст на Христос Пантокра-
тор с кръстат нимб, благославяща десница и Евангелие в лявата ръка; 
на опакото на монетите били разположени съответните епоними като 
при първият тип номизми – Никифор държи двоен кръст с малолет-
ния Василий. (фиг. I) Впоследствие в иконографията, при Фока и при 
Цимисхий, се появила сцена, в която Богородица и императорът били 
представени допоясно. (фиг. III и IV).   

Василевсите били изобразени със съответните инсигнии на    
властта – широк лорос (характерен според Сесил Морисън за съот-
ветния период)10, стема с пропендулии и двоен кръст. Единствените 
познати диотетартерони пък имитирали типа номизми, на който Бо-
городица благославяла Цимисхий11. (фиг. II) 

Изображенията били с високо качество на изработка. Те разкрива-
ли иконография, издържана изцяло в духа на изкуството от времето на 
Македонската династия (867–1056), свидетелство за което е както поя-
вата на образите на Христос и Девата върху монетите, така и дълбоката 
натовареност на детайлите – двойния кръст, сферата с трилистник (ху-
дожествено превъплъщение на Св. Троица), реминисценцията с Manus 
Dei – Божията Десница, семантиката на жестовете и т.н. (фиг. I). 

Въпреки елегантната изработка, предпоставките и причините, до-
вели до появата на тетартерон и диотетартерон номизмите, все още не 
са напълно изяснени. Навремето Фрнасис Дьолгер12 свърза монетите 
с Македонската династия и по-конкретно с управлението на Лъв VI 
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(886–912). Поради липсата на монетни находки преди 963 г., днес тази 
теза е отхвърлена.13 Най-вероятно на управлението на Никифор Фока 
дължим тетартерона, а на Йоан Цимисхий (969–976) – появата на ди-
отетартерона – т.нар. двойна тетартера14.

Сесил Морисън, а впоследствие и Здравка Христова15 посочиха и 
първопричините за появата на монетите. Като повод те приеха войно-
любивата външна политика на императорите Никифор Фока и Йоан 
Цимисхий. Двамата владетели, представители на малоазийската воен-
на аристокрация, предприели множество военни походи в Сирия, Па-
лестина и на Балканите по време на своето управление. Никифор Фока 
дори реорганизирал армията и поставил началото на тежковъоръжен 
конен корпус от кливанофори и епилорикофори, а военните имоти на 
новите елитни конници възлизали на стойност над 12 литри злато16. И 
ако крайната цел, освобождението на Йерусалим, не била постигната 
от двамата василевси, то в периода 972–975 г. византийската армия 
превзела почти целия хинтерланд  на Свещения град, както и мно-
жество градове на Изток – Емеса, Дамаск, Назарет, Бейрут, Триполи 
и др17. Но тези военни кампании по-скоро стабилизирали финансите 
на Империята, предвид богатствата, плячката и паричните приходи от 
тях, отколкото да се явявали като причина за редуцирането на теглото 
на номизмата през X век.

Военните кампании на императорите от това време също така 
включвали и една интересна традиция, водеща произхода си от Рим-
ската империя – походът на даден владетел да е съпровождан от мо-
нетарница, произвеждаща необходимите за войската монети, практи-
ка, която явно била запазена и във Византия18. От подобен характер 
е намереният през 1979 г. оловен отпечатък от матрица за сребърни 
милиарисии19 на Йоан Цимисхий край Силистра и представена ни 
от Иван Йорданов в сп. „Нумизматика“ през 1980 г.20. В подкрепа на 
това твърдение, Лъв Дякон, участник в похода към Дръстър, съобщава 
любопитното сведение за императорския родственик и военачалник 
Йоан Куркуа, който си получил заслуженото, загивайки при обсадата 
на града, понеже ограбвал църковните съдове и изготвял от тях пред-
мети за „обикновена употреба“21, вероятно монети22.

Важна стъпка към изясняването произхода на тетартерон и диоте-
тартерон номизмите е предположението на Филип Гриърсън и Дейвид 
Сиър.23 Според тях олекотените монети заместили фатимидския денар 
в новозавладените територии отвъд границата при Тавър (Северна Си-
рия). Златният арабски денар бил с  mithqual (около 4,25 гр.) по-лек от 
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номизмата и напълно се препокривал по тегло тетартерона24. Но идеята 
за изработка на по-леки номизми, предназначени за източните пазари, 
притежава две слабости. Първата е противоречието с изворовия мате-
риал от епохата. Лъв Дякон и Йоан Зонара, разказвайки за злоупотреба-
та с олекотените номизми твърдят, че данъците се внасяли в хистамени, 
а държавата се разплащала в тетартерони25. От особена важност е и на-
мирането на номизма тетартерон на Йоан Цимисхи в местността „Мо-
гилата“ край Кюстендил (България), in sito, през миналия век26, което 
подкрепено от наративните извори, предполага  предназначението на 
монетите към вътрешния пазар на Ромейската империя.27

Трудно бихме приели и предположението тези монети да са резул-
тат от стремежа на Никифор Фока и Цимисхий да мамят своите по-
даници с цел лично или обществено обогатяване. Двамата василевси 
били вярващи, справедливи и морални владетели28, които се изживява-
ли като Христови наместници на Земята. Дори надписът на монетите: 
„+IhS XGS REX REGNATIUM“ възхвалявал Божествената власт и сила. 
Като прибавим и постоянната ангажираност на императорите във во-
енни дела и походи, по-скоро изглежда, тези финансови машинации 
и злоупотреби да са резултат от нечии други усилия. И в този ред на 
мисли, проследявайки времевите граници от появата на тетартерона и 
диотетартерона – от втората половина на X век до края на хилядолети-
ето – ще забележим една личност на върха на своето могъщество. Това 
бил паракимоменът и проедър Василий Лакапин29.

Незаконно роден син на Роман Лакапин (920–944), чичо на Ро-
ман II (959–963), този евнух реално ръководел вътрешната политика 
на Византия, имайки власт върху всички лостове от управлението в 
империята през този период30. Друг негов близък роднина, сакеларият 
Михаил Лакапин31, пък се грижел за финансите на ромеите по същото 
време. Следователно на върха на финансовото и държавно управле-
ние стоял „всемогъщият“ евнух, откъдето вероятно се тиражирала и 
измамата със златните номизми. 

Слуховете приписвали на Василий Лакапин отстраняването на 
Йоан Цимисхий от престола.32 Евнухът вероятно го отровил, след като 
василевсът станал свидетел на несметните му богатства в Мала Азия. 
Неслучайно Михаил Псел посветил цяла глава в „Хронографията“ 
на отстраняването на паракимомена от новия император Василий II 
(976–1025).

„[...] Той (император) Василий не искал и занапред да предоставя 
управлението на паракимомена Василий, тъй като този човек му те-
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гнел [...] струвало му се на императора непоносимо той [...] да дели 
властта с още някого и да заема второ място  в държавата, сякаш съв-
сем не е цар [...]“33

След заточението на Василий Лакапин Псел отбелязва (в творба-
та си) настъпилата промяна в характера и делата на василевса, който 
станал „[...] съсредоточен и загрижен как да приведе работите в своята 
държава в царствена хармония [...]“34 

И което е не по-малко важно, Василий II поставил край на монет-
ната измама и заблуда от миналия век, като намалил размера (ядрото) 
на тетартерона и увеличил големината на хистаменона, за да отличи 
номизмите една от друга35. С това порочният опит за фалшификация и 
измама във финансите на Ромейската империя завършил, както с про-
вала, така и с отстраняването на висшия придворен евнух Василий.

  

            
            Фигура 1 Хистаменон номизма на Никифор Фока

             Фигура 2 Хистаменон номизма на Никифор Фока
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            Фигура 3 Хистаменон номизма на Йоан Цимисхий

            Фигура 4 Тетартерон номизма на Йоан Цимисхий  
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За ЕДИН проваЛЕН БраК И ЕДИН НЕУСпЕшЕН поЛИТИ-
ЧЕСКИ СъЮЗ – оТНошЕНИЯТа МЕжДУ КапЕТИНГИ И 

пЛаНТДжЕНЕТИ прЕЗ вТораТа поЛовИНа На XII в.

Васил Нинов

Малко след завоюването на Акра през 1191 г.1 Филип II Август 
(1180–1223) се разболява тежко2 и започва да мисли за потеглянето 
си обратно към Франция. За беда, неговата болест съвпада с болестта 
на сина му Луи VIII (крал в годините 1223–1226), останал във Фран-
ция3. По същото време Ричард I Лъвското сърце (1189–1199) посетил 
болния крал в неговите покои с цел да изрази загрижеността си, а в 
действителност, според разказа на анонимния автор на историята на 
император Ираклий4, за да го уязви, разколебае и дори нарани5. Веро-
ятно личните чувства водели английския крал в това му дело, но също 
така е сигурно, че конфликтът между двамата монарси трудно бил 
прикриван, ако въобще те са се стараели да го правят. Отново Ераклес 
посочва и причината за споровете и кавгите между двамата, иначе 
доста близки владетели – на първо място това са сватбата на Ричард 
с Беренгария, дъщерята на крал Санчо Наварски, и отмяната на годе-
жа със сестрата на Филип Август Алис6. Според пристрастната към 
Филип история на Ернул, посрещането, което трябвало да направи 
френския крал на своя английски колега и неговата съпруга на 8 юни 
1191 край Акра, е било сред най-унизителните и обидни неща за мо-
нарха7. В действителност Филип нямал особен избор – предстоял ге-
нералният щурм на силно укрепената крепост и месеците подготовка 
не можели да се провалят заради личното му отношение към бившия 
съюзник и приятел. С това си действие Филип се показал за пореден 
път като по-прагматичния и целеустремен към изпълнение на плано-
вете си владетел – качества, които проявявал постоянно в дългите си 
взаимоотношения с Плантадженетите.

Тук е необходимо да се направи кратка, но необходима, ретроспек-
ция на корените на дългия конфликт между двете могъщи династии – 
Плантадженети и Капетинги. Освен борбата за влияние и територии 
между Хенри II Плантадженет (1154–1189) и Луи VII (1137–1180), без 
съмнение съществувало и лично съперничество, основано на факта, че 
двамата били последователно съпрузи на Алиенор Аквитанска8 – же-
ната, която до голяма степен определя европейската политика от края 
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на XII и началото на XIII век. Въпреки трудностите и условностите на 
тогавашната международна политика френският и английският крал 
изработили план, който да разреши както териториалните спорове в 
Нормандия, така и да осигури мир между двете държави.9

Първият вариант на този проект се осъществява в 1158 г. Тогава, в 
резултат на една особено успешна дипломатическа мисия на англий-
ския канцлер Томас Бекет10, Хенри и Луи се разбират за уреждането 
на брак между сина на английския крал Хенри Младия и дъщерята на 
Луи от втората му съпруга Констанс11 Кастилска – Маргарет.12 По-раз-
личен е разказът на Роджър от Хоуъдън13, който предава, че в 1161 г. 
било сключено споразумение между двамата, според което Луи давал 
две от своите дъщери –  Маргарет и Алис, от втората му съпруга Кон-
станс Кастилска, за съпруги на двама от синовете на Хенри – Хенри 
Младия и Ричард14. Допълнителна договореност била постигната по 
отношение на спорните земи – те били предадени на тамплиерите, 
които трябвало да ги предадат от своя страна на Англия в момента, в 
който Хенри Младия и Маргарет се оженят. Всичко било потвърдено с 
клетва, а малко по-късно Маргарет и Хенри Младия били оженени от 
английския монарх.15 Зестра на Маргарет трябвало да бъде Норманд-
ски Вексан, включително и спорния Жизор16, което се превърнало и в 
основна причина за неособено каноничния брак на Хенри Младия с 
дъщерята на Луи VII.17 

В действителност стремежът на Хенри II Плантадженет да по-
стигне политическо господство в традиционните области на влияние 
на неговия род и този на жена му Алиенор18 са до голяма степен воде-
щи в неговата брачна политика. В тази връзка неуспехът от похода му 
към Тулуза през 1159 г. е много бързо компенсиран от договореност 
за брак между сина му Ричард и дъщерята на графа на Барселона Рай-
монд Беренгарий от същата година.19 

В следващите години обаче договорката останала на хартия, а 
всъщност било постигнато съглашение между Хенри и Луи, което пре-
допределяло и съюз между Ричард и друга дъщеря на Луи VII – Алис.20 
В 1169 г. в договора от Монмирай бракът на Алис и Ричард е уреден 
и самата принцеса е изпратена в двора на Хенри II, където да дочака 
възрастта, подходяща за сватба.21 Относно бъдещия съюз любопитна 
подробност предвиждала дъщерята на френския крал да няма зестра.22 
Разбира се, че проведената конференция между двамата крале обхва-
щала широк кръг от проблеми между двете страни. В името на тяхното 
разрешаване и дълготрайния мир Хенри Младия и Ричард положили 
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омажи за земите, предоставени им от техния баща пред Луи VII – Ри-
чард за Аквитания, а Хенри за Анжу, Мейн и Бретан.23 Самият Хенри II 
се заклел да предоставя на Луи такава помощ, каквато подобава на нор-
мандски херцог24. В действителност тези преговори за мир са обвързани 
и с конфликта между Хенри и Томас Бекет, който поради несъгласието 
си с политиката на английския владетел, намерил убежище на терито-
риите, контролирани от Капетингите. Срещата в Монмирай била само 
една от поредицата, които трябвало да постигнат помирението между 
архиепископа на Кентърбъри и английския крал.25

За огромно съжаление на Хенри и Луи споразуменията от Монми-
рай не довели до така дългоочакваното помирение между двата рода. 
Нещо повече, съвсем скоро френският крал се озовал26 в центъра на 
бунта на синовете на Хенри – Хенри Младия, Ричард и Джефри, както 
и на съпругата му Алиенор, срещу властта му.27 Любопитна подроб-
ност в случая е фактът, че сред поводите за избухването на конфликта 
бил опитът на Стария крал да уреди женитбата на най-малкия си син 
Джон за дъщерята на графа на Мориан28 Хюмберт III, която също но-
села името Алис. 

В тази ситуация били необходими няколко години за стабилизи-
ране властта на Хенри, както в Англия, така и в континенталните му 
владения. Едва в Нонанкур29 през 1177 г. започват нови мирни срещи 
и се постигат нови споразумения между френския и английския мо-
нарх. Разказът на Роджър от Хоуъдън е особено категоричен – пред 
заплахата на папа Александър да постави всички земи под властта на 
английския крал под интердикт, Хенри е принуден да се закълне, че 
ще ожени сина си Ричард за Алис.30 Съвременниците на събитията 
предоставят значителни подробности – освен че е препотвърден брач-
ният съюз, двамата владетели сключват т.нар. договор от Иври, който 
предвижда заедно да потеглят на кръстоносен поход31 и урежда взаи-
моотношенията им по пътя, както и мира между страните им, докато 
са на поклонение в Светите земи.32 Разбира се, това било постигнато 
трудно – първоначално Хенри искал Ричард да получи Бурж при брака 
си с Алис, а Хенри Младия целия Вексан, но Луи, съвсем разбираемо 
отказал и само поради усилията на папския легат и на първенците на 
двете кралства се постигнало споразумение33.

В действителност е лесно обяснимо нескритото желание на Хенри 
посредством браковете на синовете си да получи надмощие над своя 
Капетингски съсед в спорните области между Англия и Франция. Пора-
ди това съвсем не е случайно, че обект на тези преговори стават именно 
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районите, в които Плантадженетите се опитват да наложат своята доми-
нация. Фактът, че в този момент те са под контрола на Луи VII е в пряка 
връзка с идеята да бъдат придобити посредством брачен съюз. Основа-
ние за прилагането на този метод от страна на английския владетел дава 
средновековната идея, според която, от една страна, при липсата на си-
нове, дъщерите са ефективните наследници на земята на своите бащи, 
а от друга – идеята, че всъщност техните съпрузи владеят тази земя 
и упражняват власт над нея единствено поради факта, че са взели за 
жена съответната наследница34. Допълнителни усложнения внасяли 
традициите, датиращи от X в., алодиалната земя, принадлежаща на 
съпругата, да не се отчуждава и тя да определя начина, по който ще се 
наследява35. Това от своя страна води до нарастване на значението на 
даваните при сватба зестри, които били обект на специални договоре-
ности36. Точно това са причините, поради които преговорите за земите, 
свързвани с осъществяването на брака първоначално на Хенри Младия 
и Маргарет, а по-късно и на Ричард с Алис, са толкова тежки, дълги и 
почти неразрешими37.

Поради различни причини обаче вторият съюз между Плантадже-
нети и Капетинги останал неосъществен в следващите години, дока-
то през 1180 г. Луи починал, без да е осъществил дългочакания брак. 
Положението се усложнило допълнително, когато в 1183 г.38 починал 
Хенри Младия, а след това и детето му от Маргарет. Новият френски 
монарх Филип II изискал от Хенри II връщането на Жизор и цялата 
зестра на сестра си, която междувременно се прибрала във Франция. 
Деликатността на ситуацията довела до уреждането на парична ком-
пенсация за вдовицата на английския престолонаследник и до полага-
нето на омаж от страна на Хенри II пред Филип39. Освен това Филип 
се съгласил зестрата на Маргарет да бъде прехвърлена на Алис и да 
бъде предоставена на този син на Хенри, който се ожени за нея40.

През 1186 г., след като се справил с бунтовния херцог Филип 
Фландърски, френският крал отново поставил пред Хенри въпроса 
клетвено да потвърди, че ще ожени сина си Ричард за Алис, докато 
Филип II от своя страна обещал като зестра Жизор, който бил преда-
ден от Луи VII като зестра на Маргарет при брака ѝ с Хенри Младия41. 
Разбира се конфликта нито е разрешен от тази поредна „уговорка“, 
нито приключва скоро. В действителност дори необходимостта за ор-
ганизирането на нов кръстоносен поход не е в състояние да уталожи 
страстите между двете семейства. Те се „нагорещяват“ още повече, 
когато в 1187 г. Ричард отива против волята на баща си в Париж при 
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Филип, където според свидетелствата от епохата – ядяли на една маса 
и от едно блюдо, а вечер си почивали на едно легло42. За съжаление, 
дори това своеобразно „сближаване“ не довело до промяна в отноше-
нията между двата владетелски дома. Нещо повече, в 1188 г. Филип 
започнал поредната война със стария английски крал, искайки или 
да му бъдат предадени спорните територии в Нормандия, сред кои-
то и Жизор, или най-сетне да бъде реализиран бракът между Ричард 
и Алис43. Дори помирението с помощта на архиепископа на Тир44 се 
оказва недостаъчно. Поредната среща – този път проведена в Бомулен 
на 18 ноември 118845 – довела до полагане на омаж от Ричард пред 
Филип.46 Причината била, че Хенри отказал на Ричард да го признае 
за наследник и заедно с това да му предаде Анжу и Поату, както и че 
английският крал се възпротивил на окончателно решение за брака на 
Алис и Ричард. В резултат войната много скоро пламнала отново.47 
При това и Хенри, и Филип, а също и Ричард имали един сериозен 
проблем – всички те са станали кръстоносци и поради тази причина 
нямат извинение за този дълъг и изглеждащ безкраен конфликт.48 Това 
води до постоянен вътрешен и външен натиск за разрешаване на про-
тиворечията и по-скорошно потегляне на Изток.

На следващата 1189 година била проведена конференция в Ла 
Ферте Бернар49, която трябвало да реши спорните въпроси и да даде 
възможност да се пристъпи към финализиране на подготовката за 
кръстоносния поход и съответното негово осъществяване. Филип 
изискал от Хенри Алис да се омъжи за Ричард възможно най-бързо, 
а графът на Поату (какъвто бил Ричард по това време) да положи 
васална клетва за земите си и земите на Хенри на континента пред 
Филип, както и по-малкият му брат Джон да приеме Кръста и да 
потегли на Изток. По този начин Филип си гарантирал спокойствие 
и мир и възможност за по-нататъшно въздействие върху случващото 
се в териториите, подвластни на Плантадженетите. Самият Хенри II 
му дал подходящите средства за това – английският монарх отправил 
контрапредложение, според което не Ричард, а Джон трябвало да се 
ожени за Алис.50 Също така Хенри не дал и дума да се спомене за 
кръстоносен обет на Джон – това все пак би значело и тримата План-
тадженети да бъдат принудени да потеглят на експедиция с неясен 
изход, което предполагало и едно съвсем реално отслабване на крал-
ството и наследствените им земи, оставени без пряко управление. 
Роджър от Уендоувър добавя любопитни подробности51 – според 
него Филип поискал осъществяването на сватбата на Алис и Ричард, 
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но освен това добавил и условието Джон да стане кръстоносец, за-
щото неговият брат нямал желание да пътува сам на Изток. 

В крайна сметка поредната война между Филип и Хенри, в която 
синовете на английския крал воювали на страната на френския, завър-
шила с победа на Капетинга. В резултат Хенри се съгласил на мир, 
според който Ричард щял да се ожени за Алис, когато се върне от кръс-
тоносния поход, а във времето до тогава френската принцеса щяла 
да бъде поставена под протекцията на един от петима благородници, 
които трябвало да бъдат представени пред Ричард.52 Според Роджър от 
Уендоувър по това време Хенри положил омаж пред Филип.53

За щастие на двамата съюзници съвсем скоро Хенри умира и Ри-
чард става английски крал. Любопитно е, че сред първите дела на все 
още некоронясания Плантадженет е да осъществи среща с Филип, на 
която освен че се договарят за осъществяването на кръстоносния по-
ход, се разбират и за това кога, а именно след завръщането си от кръс-
тоносен поход, Ричард ще се ожени за Алис.54 Още по-значима е друга 
стъпка на младия английски владетел – той освобождава от затвора 
майка си Алиенор, която започва да оказва значително влияние върху 
действията на сина си, който е неин любимец.55

Това влияние проличава особено силно именно по отношение на 
провалянето на брака на Ричард и Алис – според Ераклес Алиенор 
мразела наследниците на Луи VII от втората му жена и за това решила 
да развали брака на сина си и да му намери друга съпруга – такава на-
мира в лицето на Беренгария Наварска.56 Амброаз от своя страна доба-
вя любопитна подробност57 – още като млад граф на Поату Ричард бил 
изпитал силна страст към нея и затова кралят на Навара я поверил на 
Алиенор, която бързала да осъществи сватбата преди окончателното 
потегляне на Изток.

Ключови стават договореностите между Филип и Ричард, както 
и взаимоотношенията им в Месина, където остават през зимата на 
1190–1191 г.58 Към всички други поводи за раздор и завист се доба-
вят и новините за предстоящото идване в лагера на кръстоносците 
на Алиенор и нейната повереница Беренгария.59 Уилям от Нюбърг е 
колкото лаконичен, толкова и показателен, обяснявайки как Алиенор, 
забравяйки напредналата си възраст и немислеща нито за трудността 
на пътя, нито за суровостта на зимата, но водена от майчинско чув-
ство, дошла от края на света при сина си в Сицилия, водейки със себе 
си дъщерята на краля на Навара. По-сетнешния коментар на Уилям е 
особено показателен – особено мъдро било от страна на краля да взе-
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ме младата съпруга със себе си, за да не остане Англия без наследник 
на престола.60

Самият Ричард обаче не постъпва особено практично, когато, 
разбирайки за приближаването на майка си и бъдещата си съпруга, 
публично пред цялата войска, обявява, че няма намерение да се жени 
за Алис, тъй като тя е била любовница на баща му дълги години.61 
Роджър от Уендоувър доукрасява разказа62 – той вплита проваления 
брак в дипломатическите отношения между двамата крале и владете-
ля на Сицилия Танкред. След взаимни обвинения, Филип заявява, че 
единствената цел на Ричард е просто да наруши клетвата си за брак 
с Алис. От своя страна Ричард, освен че споделя близките взаимоот-
ношения на баща си и годеницата му, допълва, че тя е имала незако-
нен син от стария крал. Филип Август е много възмутен и единствено 
намесата на графа на Фландрия, носещ също името Филип, води до 
споразумение за връщането на Алис и териториалната ѝ зестра на Фи-
лип, както и за парична компенсация от страна на Ричард63. В замяна 
френският крал му разрешава да се жени за когото реши и малко по-
късно потегля за Акра64.

Силно пристрастния Ригор се опитва да смекчи случилото се, като 
споменава, че Филип заявил на Ричард – или да потегли веднага с него 
към Акра и да се жени за Беренгария, или ако се забави, то да си из-
пълни клетвата към Алис65. 

След завладяването на Акра и очевидния провал на добрите отно-
шения между Ричард и Филип, френският монарх потеглил към дома, 
оставяйки Ричард да се сражава в Светите земи66. Със завръщането на 
Филип II Август в Париж ролята на Алис в англо-френските или по-
точно капетингско-плантадженетските отношения отново става воде-
ща. Първоначално Филип потегля с войска към Нормандия, където се 
среща със сенешала на провинцията и след като му показва договора 
с Ричард от Месина, се опитва да постигне неговото изпълнение, но 
неуспешно67.

След това решава да се възползва от факта, че Алис е останала 
в Англия и от обстоятелството, че Ричард е пленник на Хайнрих VI. 
Свързва се с Джон в 1192 г. и го убеждава да се ожени за Алис и в 
замяна да му върне Аквитания, Нормандия и Анжу. Всъщност докато 
първоначалният замисъл на Хенри II е бил да използва браковете на 
синовете си, за да засили позициите на династията си, то сега Филип 
се стремял посредством този евентуален съюз да укрепи позициите 
на Франция в борбата срещу могъществото на Плантадженетите. При 
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това силно показателен е моделът, по който Филип възнамерява да на-
прави това. Роджър от Хоуъдън разказва, че веднага след Коледа Джон 
се срещнал с Филип в Алансон, където положил васална клетва за 
Нормандия, а също така се заклел и за това, че ще се ожени за Алис, 
като по този начин бил сключен съюз между двамата68. Ричард от Де-
визес от своя страна споделя, че съюзът между Джон и Филип бил 
провален благодарения на Алиенор, която на три пъти свиква барони-
те на кралството, за да се противопоставят на действията на Джон69.

Скоро Ричард е освободен, отново със съдействието на майка си, 
след което възстановява властта си, както в Англия, така и на конти-
тента. „Одисеята“ на Алис приключва в 1195 г., когато Ричард я връща 
на брат ѝ70, който е омъжва за граф Жан дьо Понтиф. В замяна е осъ-
ществен друг политически съюз – племенницата на Ричард – Елинор, 
се сгодява за Луи VIII.

Проектобракът на Алис и Ричард е показателен за употребата на се-
мейните връзки в международната дипломация. Надеждите на Хенри II 
са свързани с постепенно установяване на modus vivendi между двете 
кралства, докато усилията на Капетингите са насочени към по-ефек-
тивно контролиране на могъщите им васали. Именно провалът на зап-
ланувания съюз се сочи от изворите като една от основните причини 
за окончателния край на приятелските отношения между дългогодиш-
ните съратници Филип и Ричард. Без съмнение сериозната дипломати-
ческа и военна активност, обвързана с осъществяването на този брак, 
има своите политически и психологически измерения. В този смисъл 
пред изследователя остава изкушението да определи дали личните 
чувства, или политическият прагматизъм предопределят действията 
на отделните участници в някогашните събития.

БЕЛЕжКИ:

1 Относно Третия кръстоносен поход и проблемите, свързани с участието на Филип 
II Август и Ричард I Лъвското сърце, както и резултатите от действията им вж. Ри-
шар, Ж. История на кръстоносните походи. С., 2005, 234–256; Painter, S. The Third 
Crusade: Richard the Lionhearted and Philip Augustus. – In: A History of the Crusades. Vol.
II, Madison–Milwaukee, 1969, 45–85; Phillips, J. The Crusades, 1095–1197. Longman, 
2002, 138–151; Runciman, St. A History of Crusades. Vol. III. The Kingdom of Acre and 
the Later Crusades. Cambridge, 1951, 3–75; Waas, A. Geschichte der Kreuzzuege. Band 1, 
AREA, 2005, 197–216 с посочената литература.
2 По-подробно за това тежко заболяване на Филип вж. Guillaume Le Breton. 
Philippide – Oeuvres de Rigord et de Guillaume Le Breton, par H.Francois Delaborde, 



провалите в иСторията

76

Т. II, Paris, 1885, 106–107.
3 Rigor. Gesta Philippi Augusti – Oeuvres de Rigord et de Guillaume Le Breton, par H. 
Francois Delaborde, Т. I, Paris, 1882, p. 111.
4 Става въпрос за продължението на историята на Гийом от Тир – L’Estoire de Eracles 
Empereur – Recueil des Historiens des Croisades, Historiens Occidentaux, Т. II, Paris, 
1859, lib. XXVI, ch.V.
5 Разговорът, който Продължителя на Гийом от Тир предава е особено интригуващ. 
В него Ричард заявява, че е дошъл да подкрепи Филип, тъй като сина му Луи VIII е 
умрял, докато френският монарх започва да се тревожи, че при тежкото си здраво-
словно състояние ще остави Франция и без владетел, и без наследник – Ibidem.
6 Ibidem, lib. XXVI, ch. IV.
7 Chronique d’Ernoul et de Bernard le Tresorier, par M. L. de Mas Latrie, Paris, 1871, ch. 
XXIV.
8 Луи се развежда с Алиенор през февруари 1152 г., а малко по-късно – на 18 май 
1152 г., твърде скандално Хенри отново се жени за нея. Почти всички съвремен-
ни извори обръщат внимание на кралските сватби и раздели. Вж. напр. Rogeri de 
Wendover. Chronica sive Flores Historiarum. Vol. II, Londini, 1841, p. 248; William of 
Newburg. History, tr. J. Stevenson – In: The Church Historians of England, Vol. IV, part 
II, London, 1861, book I, ch. 31; Ex Roberti de Monte. Chronica – MGH, SS, VI, s. 500. 
Съвсем естествено и съвременните историци не подминават случилото се без об-
стоен коментар – вж. напр. Hosler, J. Henry II. A Medieval soldier at War, 1147–1189. 
Leiden–Boston, 2007, 41–42; Bradbury, J. The Capetian Kings of France, 987–1328. 
London, 2007, p. 148, 157–158; McLynn, Fr. Richard and John: Kings at War. Cambridge, 
MA, 2007, 8–10 и посочената литература.
9 По отношение на Капетингската кралска политика от този период  спрямо Планта-
дженетите – Fawtier, R. The Capetian Kings of France: Monarchy and Nation. 987–1328. 
New York, 1960, 137–155; Dunbabin, J. France in the Making, 843–1180. New York, 
2000, 256–268, 346–350.
10 Тази мисия е последвана от гостуване на Хенри в Париж и съответна визита на 
Луи в Мон–Сен–Мишел. Dunbabin, J. Henry II and Louis VII. – In: Henry II. New 
Interpretations. Woodbridge, 2007, p. 53; Norgate, K. England under the Angevin Kings. 
Vol. 1, New York, 1969, p. 451.
11 В някои съвременни извори се среща под името Алис – напр. Radulfi Nigri. 
Chronicon, London, 1851, p. 92.
12 Този брачен съюз е подробно отразен в английските и френските извори - Gervase 
of Canterbury. Chronicle of reigns of Stephen, Henry II and Richard I - The Historical 
Works of Gervase of Canterbury. Vol. I, London, 1879, p. 166; William of Newburg. Op. 
cit., book II, ch. 24; Ex Roberti de Monte. Chronica – MGH, SS, VI, s. 507; Rogeri de 
Wendover. Op.cit., 1841, p. 288.
13 Roger of Hoveden. Annals, tr. H.T.Riley. Vol. I, London, 1853, p. 257. Особено важно е 
да се посочи, че съвременните изследователи считат Роджър от Хоудън за достоверен 
източник за събитията след 1170 г. – Gillingham, J. Doing Homage to the King of France. 
– In: Henry II. New Interpretations, eds. Ch. Harper–Bill and N.Vincent, Woodbridge, 2007, 
70–71 със съответния анализ на текста.
14 Любопитно е, че единственото подобно сведение е на Раул Нигер – Radulfi Nigri. 
Op. cit., p. 93.



77

за един провален брак и един неуСпешен политичеСки Съюз ...

15 Роджър от Уендоувър дава по-точна датировка в 1160 г. за този насилствен брак 
– Rogeri de Wendover. Op. cit., p. 289. Подобно е и споменаването на Робер де Тори-
ни – Ex Roberti de Monte. Chronica – MGH, SS, VI, s. 511. Вж. също и коментара на 
Gillingham, J. The Angevin Empire. London, 2001, p. 23. На любопитна подробност 
обръща внимание и Davis, H. W. C. England under the Normans and Angevins. 1066–
1272, London 1905, 246–248, който споделя, че в 1158 г. Хенри Младия бил направен 
наследник на Нормандия.
16 Вексан е бил отстъпен на Луи VII от бащата на Хенри II Жофруа – Barlow, Fr. The 
Feudal Kingdom of England 1042–1216. London, 1955, 288–289. За договореностите в 
1158 г. вж. Gillingham, J. Op. cit, p. 23.
17 Бракът е осъществен на 2 ноември 1160 г., в следствие на условие от договора от 
1158 г., че трябва да се реализира в рамките на три години – Hosler, J. Henry II. A 
Medieval soldier at War, 1147–1189. Leiden–Boston, 2007, 56–60; Gillingham, J. Op. cit., 
p. 31 допълва, че всъщност Хенри II побързал да ожени сина си и Маргарет в момента, 
в който станало ясно, че Луи VII ще се ожени за Адела Шампанска (негов трети брачен 
съюз); Barber, R. The Devil’s Crown: A History of Henry II and his sons. PA, 1997, 30–32; 
Кейт Норгейт счита, че сключеният в 1158 г. договор е бил потвърден през зимата на 
1159 г. и тогава Вексан е преминал във властта на Хенри II. Norgate, K. England under 
the Angevin Kings. Vol. 1, New York, 1969, 446–467, докато самото признаване на 
брака било уредено от Томас Бекет в 1160 г. Пак там, 470–471; Dunbabin, J. Henry 
II and Louis VII, p. 55; McLynn, Fr. Op. cit., 33–34. Той уместно посочва, че Хенри 
умело се възползвал от затрудненията на папа Александър III, за да го принуди да 
признае брака.
18 Става въпрос за Нормандия, Анжу, графство Ла Марш, графство Мен, Аквитания, 
Тулуза, Прованс, графство Морен и други. Подобни цели преследват и браковете 
на дъщерите на Хенри – Матилда, Алиенор и Джоана, омъжени последователно за 
Хайнрих Лъва, Алфонсо VIII Кастилски и Гийом II Сицилийски. Интересен поглед 
в това отношение предоставя Goodman, A. England and Iberia in the Middle Ages. – In: 
England and her neighbours, London, 1989, 73–96, който изследва дипломатическите и 
брачни инициативи на английските владетели в района на Иберийския полуостров, 
традиционна сфера на аквитанските интереси.
19 Ex Roberti de Monte. Op. cit., s. 509, както и коментара на McLynn, Fr. Op. cit.,  p. 21. 
Всъщност естествен резултат от проваления поход към Тулуза е и ускорения брак на 
Хенри Младия с Маргарет.
20 Любопитно е, че тя също е дете на Констанс Кастилска.
21 Gervase of Canterbury. Chronicle of reigns of Stephen, Henry II and Richard I – The 
Historical Works of Gervase of Canterbury. Vol. І, London, 1879, 207–208. Предава под-
робно конференцията – Хенри предал символично земята и синовете си под закри-
лата на Луи, който разбира се ги приел; Ex Roberti de Monte. Op. cit., p. 518 пояснява, 
че конференцията между Хенри и Луи, както и сключения договор се случили на 
Богоявление. За коментар вж. Hosler, J. Op. cit., p. 65; McLynn, Fr. Op. cit., p. 21; Flori, 
J. Richard Coer de Leon. Paris, 1999, 37–39.
22 The Letters of John of Salisbury. Vol. 2, The Later Years (1163–1180), Oxford, 1979, 
letter 288.
23 Gillingham, J. The Angevin Empire ..., p. 32; Davis, H. W. C. England under the Normans 
and Angevins, 1066–1272. London 1905, p. 248; Barlow, Fr. The Feudal Kingdom of 



провалите в иСторията

78

England 1042–1216. London, 1955, p. 332; отново Джилингам обръща внимание на 
практиката наследниците на английския крал, а не той самият, да полагат омаж пред 
френския монарх – Gillingham, J. Doing Homage ..., р. 77. Робер де Торини предлага 
и най-детайлен поглед към серията клетви и омажи, положени от наследниците на 
Хенри II Плантадженет – освен всичко друго, Хенри Младия положил омаж пред 
сина на Луи Филип, малко по-късно Джефри от своя страна се заклел пред брат си 
Хенри - Ex Roberti de Monte ..., s. 518. По този начин се установила своеобразна йе-
рархична структура във владенията на Плантагенетите.
24 Gillingham, J. Doing Homage ..., p. 74.
25 Gervase of Canterbury. Chronicle of reigns of Stephen, Henry II and Richard I – The 
Historical Works of Gervase of Canterbury. Vol. I, London, 1879, 208–220. Джон от 
Солзбъри припомня, че всъщност Хенри получил заплашителни писма от папа 
Александър, в които се изисквало сключването на мир с Томас Бекет – The Letters 
of John of Salisbury. Vol. 2. The Later Years (1163–1180), Oxford, 1979, letter 288. Вж. 
също така Балдуин, М. В. Александр III и двенадцатьий век. Санкт Петербург, 2000, 
110–112.
26 Повод за това му дало, освен всичко друго, недалновидното решение на англий-
ския владетел в 1170 година да бъде коронясан само неговия син Хенри Младия 
като крал, а съпругата му Маргарет – не. Едва в 1172 г., и то след дълъг конфликт с 
Луи, била извършена повторна коронация на младия Плантадженет и дъщерята на 
френския крал. 
27 Подробно за въстанието вж. McLynn, Fr. Op. cit., 37–50 с цитираната изворова и 
историографска база, както и по-старото, но също така изключително детайлно из-
ложение на Norgate, K. Op.cit., 120–165.
28 Davis, H. W. C. England under the Normans and Angevins, 1066–1272. London, 1905, p. 
249; Barlow, Fr. The Feudal Kingdom of England 1042–1216. London, 1955, p. 339. Кейт 
Норгейт ситуира годежа на Джон и Алис в 1171 г.  Norgate, K. Op. cit., p. 132.
29 Barlow, Fr. Op. cit., p. 346; Flori, J. Op. cit., 54–55; Балдуин, М. В. Цит. съч., 120–
132.
30 Roger of Hoveden. Op. cit., 463–464.
31 Интересно е, че още в 1166 г. Хенри и Луи имат общи планове за парична и военна 
помощ за Светите земи, заради която се конфронтират един с друг. Ex Roberti de 
Monte ..., s. 515.
32 Ibidem, s. 525; Gervase of Canterbury. Chronicle of reigns of Stephen, Henry II and 
Richard I – The Historical Works of Gervase of Canterbury. Vol. I. London, 1879, 271–
274; Benedict of Peterborough. The Chronicle of the Reigns of Henry II and Richard I. 
Vol. 1, Lоndon, 168–169 за браковете на Хенри Младия и Ричард с Маргарет и Алис, 
както и за договореностите от Иври вж. Ibidem, 190–194. Анализ на споразуменията 
вж. Hosler, J. Op. cit., 79–80; McLynn, Fr. Op. cit., p. 55; 
33 Roger of Hoveden. Op. cit., 464–466. Необходимо е да се посочи, че въпреки стреме-
жа на английския монарх почти сигурно е, че и в 1177 г. Алис е останала без зестра 
по отношение на бъдещия си брак с Ричард. Вж. Norgate, K. Op. cit., 212–213, чиято 
теза е в пълен синхрон с информацията, предоставена от съвременните на събитията 
източници, а също и Dunbabin, J. Henry II and Louis VII, p. 56.
34 Duby, G. Women and Power. – In: Cultures of Power. Lordship, Status and Process in 
Twelfth-Century Europe. Philadelphia, 1995, 70–74, който пояснява, че всъщност ос-



79

за един провален брак и един неуСпешен политичеСки Съюз ...

вен земята наследницата придобивала и potestas над нея и тази potestas бива упраж-
нявана от съпрузите вместо техните съпруги; McNamara, J. A., S.Wemple The Power 
of Women through the Family in the Middle Ages. – Feminist Studies, 1, 1973, p. 132.
35 Ibidem, 134–135.
36 Ward, J. Women in England in the Middle Ages. London–New York, 2006, p. 124. Чес-
то обаче тези споразумения оставали само на хартия.
37 Основната причина за конфликт е Вексан, който се явява гранична територия меж-
ду Нормандия и кралския домен на Капетингите – неговото владение е предпоставка 
за по-голяма сигурност на съответната територия и обратно застрашава позициите 
на загубилия го.
38 Roger of Hoveden. Op. cit.., с. 28.
39 Norgate, K. Op. cit., с. 232; Gillingham, J. Doing Homage ..., p. 77; McLynn, Fr. Op. 
cit., 80–81 допълва, че в 1184 г. Хенри вече имал планове да ожени единия си син 
(Джон) за Алис, докато Ричард да сключи брак с някоя от дъщерите на император 
Фридрих I Барбароса (1152–1190).
40 Benedict of Peterborough. The Chronicle of the Reigns of Henry II and Richard I. Vol. 1, 
304–306.
41 Roger of Hoveden. Цит. съч., с. 55; Gervase of Canterbury. Chronicle of reigns of 
Stephen, Henry II and Richard I – The Historical Works of Gervase of Canterbury. Vol. I. 
London, 1879, p. 337; Benedict of Peterborough. The Chronicle of the Reigns of Henry II 
and Richard I. Vol. 1, 343–344. Съществува и любопитен детайл, според който още в 
1185 г. Хенри бил предложил на Филип Джон да вземе за съпруга Алис, след което 
в 1186 г. Филип споделил това, вече отхвърлено предложение, на Ричард. Giraldus 
Cambrensis. De Instructione Principum, libri III, Londini, 1846, 91–92; McLynn, Fr. Op. 
cit., p. 91.
42 Roger of Hoveden. Op. cit., 63–64.
43 Ibidem, p. 78.
44 Ibidem, p. 79.
45 Относно конференцията вж. Davis, H. W. C. Op. cit., p. 261; Norgate, K. Op. cit., 
254–255; Barlow, Fr. Op. cit., p. 351; Barber, R. Op. cit., p. 73; McLynn, Fr. Op. cit., p. 
110; Hosler, J. Op. cit., p. 98.
46 Rigor. Gesta Philippi Augusti – Oeuvres de Rigord et de Guillaume Le Breton, par 
H.Francois Delaborde. Т. I. Paris, 1882, p. 92; Roger of Hoveden. Цит. съч., с. 99; Giraldus 
Cambrensis. De Instructione Principum, libri III, Londini, 1846, pp. 110-112; L’Estoire de 
Eracles Empereur – Recueil des Historiens des Croisades, Historiens Occidentaux. Т. II, 
Paris, 1859, lib. XXV, ch. V–VI.
47 Roberti Autissiodorensis. Chronica – MGH, SS, XXVI, s. 253.
48 Относно приемането на Кръста от Ричард в 1187 г. и Хенри и Филип 
в 1188 г. Ambroise. The Crusade of Richard Lion–Heart, tr. Merton, Jerome 
Hubert, New York, 1941, 33–36; Richard of Holy Trinity. Itinerary of Richard I 
and others to the Holy Land, Cambridge, Ontario, 2001, book II, ch. III; William 
of Newburg. History, tr. J. Stevenson. – In: The Church Historians of England,  
Vol. IV, part II, London, 1861, book IV, ch. XXIII; Rogeri de Wendover. Chronica sive 
Flores Historiarum, ed. H.O.Coxe. Vol. II. Londini, 1841, lib. II, 426–427; Ex Radulfi 
de Diceto. Ymaginibus historiarum – MGH, SS, XXVII, s. 277; Guillelmus Armoricus. 
Gesta Philippi Augusti – Oeuvres de Rigord et de Guillaume Le Breton, par H.Francois 



провалите в иСторията

80

Delaborde, Т. I, Paris, 1882, p. 187. 
49 Roger of Hoveden. Op. cit., 106–107; Gervase of Canterbury. Chronicle of reigns of 
Stephen, Henry II and Richard I – The Historical Works of Gervase of Canterbury. Vol. 
I. ed. W. Stubbs, London, 1879, p. 447, който добавя, че Филип протестирал пред 
Хенри, че държи вече двадесет и две години сестра му като пленница под охрана. 
Анализ на срещата в Ла Ферте Бернар у McLynn, Fr. Op. cit., с. 113; Norgate, K. Op. 
cit.,  257–258; Hosler, J. Op. cit., 99–100.
50 Roger of Hoveden. Annals, tr. H.T.Riley, vol.II, London, 1853, p. 107
51 Rogeri de Wendover. Op. cit., 437–439.
52 Roger of Hoveden. Op. cit.., с. 109; Rogeri de Wendover. Цит. съч., 442–443; Benedict 
of Peterborough. The Chronicle of the Reigns of Henry II and Richard I, ed. William 
Stubbs. Vol. 2, p. 70.
53 Hosler, J. Op. cit., p. 101.
54 Rogeri de Wendover. Op. cit., 1–2; Benedict of Peterborough. Op. cit., p. 74.
55 Относно значимата фигура на Алиенор Аквитанска вж. Walker, C. H. Eleanor of 
Aquitaine. Chapel Hill, NC, 1950.
56 L’Estoire de Eracles Empereur – Recueil des Historiens des Croisades, Historiens 
Occidentaux, t.II, Paris, 1859, lib. XXV, ch. XVI. Интригуващ поглед предлагат някои 
съвременни изследователи, които считат, че за интерес на самия Ричард към Берен-
гария може да се говори още от 1188 г. – McLynn, Fr. Op. cit., 129–130.
57 Ambroise. The Crusade of Richard Lion-Heart, tr. Merton, Jerome Hubert, New York, 
1941, 71–72. Ричард от Девизес допълва, че Ричард е смятал да се ожени за Алис въ-
преки клетвата си към Филип. Richard of Devizes. Chronicle, tr. J. A. Giles, Cambridge, 
Ontario, 2000, sect. 31.
58 Richard of Holy Trinity. Itinerary of Richard I and others to the Holy Land, Cambridge, 
Ontario, 2001, book II, ch. XVI; Ex Radulfi de Diceto. Ymaginibus historiarum – MGH, 
SS, XXVII, s. 280; Radulfi Nigri. Chronicon. London, 1851, p. 98.
59 За пътя на Алиенор и Беренгария към Месина вж. Walker, C.H. Op. cit., 211–213; 
Norgate, K. Op. cit., p. 296.
60 William of Newburg. History, tr. J. Stevenson – In: The Church Historians of England. 
Vol. IV, part II. London, 1861, book IV, ch. 19–21.
61 Roger of Hoveden. Op. cit., с. 195. Giraldus Cambrensis. De Instructione Principum, 
libri III, Londini, 1846, p. 91 разказва, че след смъртта на дългогодишната си любов-
ница Розамунда Хенри II обезчестил и дъщерята на своя сеньор Луи VII – Алис. 
Макар обичайно в историографията тези сведения да се подценяват, то все пак зна-
ем, че Хенри II Плантадженет често прелъстявал поверените му момичета – така, 
например, Джон от Созбъри дава сведение за оплакването на херцога на Бургундия 
Од, че дъщеря му, изпратена в двора на английския крал, била обезчестена от него. 
The Letters of John of Salisbury. Vol. 2. The Later Years (1163–1180), Oxford, 1979, let. 
279. Коментар около връзката на Алис с Хенри у McLynn, Fr. Op. cit., p. 91, 152.
62 Rogeri de Wendover. Op. cit., 27–28.
63 Roger of Hoveden. Op. cit., p. 196; Benedict of Peterborough. Op. cit., p. 160.
64 Твърде интригуващ и колоритен е разговорът, който предава Гийом Бретанеца. 
Според него Ричард заявил, че Беренгария вече била „mihi sit et lege et carne jugata“ 
(което само по себе си не може да е вярно, тъй като Беренгария се омъжила за Ри-
чард едва в Лимасол, Кипър, на 12 май 1191 г.), уточнявайки въпреки това, че не 



81

за един провален брак и един неуСпешен политичеСки Съюз ...

иска да се конфринтира с Филип, докато френския крал от своя страна заявил, че 
службата на Кръста била за него на първо място и за това щял да даде на Ричард 
примирие, докато са кръстоносци. В крайна сметка обаче, не пропуснал да уточни, 
че щом английският монарх му връща сестрата, то трябва да му върне и заестрата, 
дадена с нея. Guillaume Le Breton. Philippide – Oeuvres de Rigord et de Guillaume Le 
Breton, par H.Francois Delaborde. Т. II. Paris, 1885, 101–102. Подробно за договора и 
отношенията между двамата крале вж. Barlow, Fr. The Feudal Kingdom of England 
1042–1216. London, 1955, p. 357; Flori, J. Op. cit., 124–129.
65 Rigor. Gesta Philippi Augusti – Oeuvres de Rigord et de Guillaume Le Breton, par H. 
Francois Delaborde. Т. I. Paris, 1882, p. 107. В своята Gesta Philippi Augusti Гийом 
Бретанеца подкрепя тезата, че забавянето на Ричард в Месина е изцяло подчинено 
на идеята да се изчака пристигането на Беренгария - Guillelmus Armoricus. Gesta 
Philippi Augusti. Op. cit., p. 191.
66 Относно събитията, довели до оттеглянето на Филип от Акра вж. Ambroise. The 
Crusade of Richard Lion–Heart, tr.Merton, Jerome Hubert. New York, 1941, p. 211; 
Richard of Holy Trinity. Itinerary of Richard I and others to the Holy Land, Cambridge, 
Ontario, 2001, book III, ch. XXI; William of Newburg. History, tr. J. Stevenson – In: The 
Church Historians of England. Vol. IV, part II, London, 1861, book IV, ch. XXII – на 
връщане от Светите земи Филип минава през Рим, където папа Целестин III го осво-
бождава от клетвите към Ричард.
67 Brundage, J. The Crusade of Richard I: Two Canonical Quaestiones. – Speculum, 38, 
1963, 443–452; Walker, C.H. Op. cit., p. 214.
68 Roger of Hoveden. Op. cit., 286–287.
69 Richard of Devizes. Op. cit., p. 75. За тези събитя вж. Walker, C. H. Op. cit., 215–216; 
Gillingham, J. Op. cit., p. 44.
70 Roger of Hoveden. Op. cit., 370–371.



82

БЕЛЕжКИ За въЗраСТоваТа ГраНИца И воЕННИТЕ На-
БорИ в БъЛГарСКаТа Държава прЕЗ КъСНИЯ IХ – На-

ЧаЛоТо На Х в. KоНКрЕТЕН ИСТорИЧЕСКИ КаЗУС

Янко Христов

Когато се полагат усилия за реконструиране на миналото на българ-
ското общество през Средновековието, няма как да не бъде засегната 
темата за войната. Военните действия срещу различни противници са 
част от ежедневието на населението в българската държава.1 Разбира 
се, тук се отчита фактът, че Аспарухова България се изгражда в регион, 
който се отличава с конфликти далеч преди появата на прабългарите 
около делтата на Дунав. Отдава се дължимото и на обстоятелството, 
че в Константинопол така и не се примиряват с израстването на нова 
политическа формация в бившите балкански провинции на империята. 
Трябва да се вземат под внимание демографските особености на ран-
носредновековното българско общество и съществуването на редица 
вътрешнополитически фактори, принуждаващи хановете в Плиска да 
водят войни и да усъвършенстват военната органиция на поданиците.2

 Без да се претендира за изследователско попадение, е необходимо 
да се отбележи, че проблемите, които войните поставят пред медиевис-
тиката, винаги ще предизвикват научен интерес. Следващите редове 
също са доминирани от подобно търсене. Направен е опит да се уловят 
някои реминисценции от военното дело и мрежата от социални отно-
шения и зависимости, която го огражда, в разказите от „Сказание за 
железния кръст“. Това е интересна и обширна творба от старата бъл-
гарска литература, в която са обединени от общ сюжет както компила-
ции от преписно-преводни, така и оригинални авторски разкази.3 Към 
последните спадат популярния в научните среди „Чудо на свети Георги 
с българина“ и далеч по-рядко изследвания „Чудо с Климент“.4

Към момента на написване на Сказанието в началото на Х в.5 бъл-
гарската държава има вековна традиция в набора, екипирането и под-
държането на армия. Доколкото в макрокомпозицията има съществен 
пласт информация за военното дело през епохата, е логично поне част 
от практиките, свързани с него, да са описани в текста на цикъла. Част 
от сведенията във въпросния исторически извор са свързани с аспекти, 
които сякаш са останали встрани от погледа на медиевистите, или все 
още не откриват задоволително обяснение. Такъв е моментът с предел-
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ната възраст за мобилизация в ранносредновековната българска армия. 
Въобще може ли да се говори за подобно ограничение и кои военноза-
дължени могат да отпаднат от различните видове въоръжени сили.

На пръв поглед такава детайлизация дори когато е сведена до кон-
кретен исторически казус, какъвто е пластът информация, заключе-
на на страниците на „Сказание за железния кръст“, е изключение за 
средновековната българска история. Скептично настроените ще отбе-
лежат, че що се отнася до възраст, рождени дати и други сведения от 
подобен род, те са рядкост дори за владетелското семейство, предста-
вителите на аристокрацията и духовенството.6 Ситуацията става още 
по-комплексна, когато изследователските усилия засягат по-широките 
обществени слоеве.

Все пак трябва да се признае, че Сказанието предоставя въз-
можност да се говори за генерации.7 Благодарение на редица пасажи, 
както в споменатите „Чудо на свети Георги с българина“ и „Чудо с 
Климент“, така и в други фрагменти от цикъла, може да се постигне 
по-голяма конкретност и точност, що се отнася до възрастта на опи-
саните в творбата. Опити в подобна насока са правени сравнително 
отдавна. През 40-те години на ХХ в. Иван Дуйчев в коментарите си 
върху „Чудо на св. Георги с българина“ отбелязва, че описаният в 
разказа старобългарски войн Георги по времето на войната с маджа-
рите е около тридесетгодишен.8 Десетилетие след това, без да се дис-
танцира открито, Иван Снегаров предлага различни изчисления.9 Ос-
нователните разсъждения на споменатите учени следва да бъдат ко-
ригирани. Те правилно се опират на двата известни хронологически 
ориентира – покръстването и първата война на Симеон с Византия. И 
двамата се фокусират само върху информацията в „Чудо на Свети Ге-
орги с българина“. Това е разбираемо, доколкото изследователските 
им усилия се реализират преди да стане ясно, че споменатия впечат-
ляващ исторически извор е част от голям цикъл разкази, известен под 
названието „Сказание за железния кръст“. В случая това е от същест-
вено значение, защото в следващите фрагменти от макрокомпозици-
ята старобългарският съставител на текста съобщава, че българският 
войн Георги е покръстен, когато вече е бил женен.10  

Благодарение на тази податка и отчитайки участието на Георги в 
сраженията срещу угрите, може да се изчисли приблизително възрастта 
на описания войн по време на войната през 895–896 г. Tрябва да се при-
знае, че не е известно на каква точно възраст са сключвани браковете 
през езическия период в ранносредновековна България. Факт е обаче, 
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че разглежданият извор излиза изпод перото на монах или свещеник. 
Пропит е от духа на официалната култура и силно моделиращата струя 
на християнската нравственост и норми за обществено поведение. В 
този смисъл, макар и с уговорки, помощ в конкретната насока пре-
доставят византийските юридически паметници от епохата, познати 
в българското общество след Покръстването. Текстовете им засягат и 
брака, и семейно-правните отношения. Благодарение на тях историче-
ската наука разполага със свидетелства, които фиксират необходимата 
възраст за встъпване в брак както за младежите, така и за девойките. 
Съгласно въпросните изисквания вече семейният към 865 г. Георги от 
Сказанието трябва да е роден най-късно към 850 г. От титул втори на 
Еклогата е видно, че подходяща за сключване на брак възраст е 15 го-
дини при мъжете и 13 при жените. В Номоканона възрастта е увеличе-
на на 18 години за мъжете и 16 години за жените, но в Прохирос номос 
пък е понижена на 14 години за младежите и съответно на 12 години 
за девойките.11 Отчитайки това, може да се отбележи, че описаният в 
Сказанието български войн по време на войната е на около 45 години. 
От днешна гледна точка на тази възраст мъжете са все още активни и 
продуктивни. Нещата стоят доста по-различно през Средновековието. 
Споменатите години почти съвпадат със средната продължителност 
на живота в тогавашните български земи.12   

Около горепосочената възраст следва да е и съпругата на Георги. 
С оглед на тогавашната демографска картина е много логично описа-
ната в агиографския цикъл съпружеската двойка да има вече порасна-
ли синове и дъщери и дори внуци. В текста на разглеждания извор 
не се споменава нищо подобно. Основателно възниква мисълта, че 
семейството очевидно е бездетно или поне е представено като тако-
ва – нещо, което изглежда обезпокояващо на фона на общите све-
дения в творбата. За сравнение, можем да кажем, че в почти всички 
фрагменти се говори за деца и родители, когато се разказва за личния 
живот на миряни.13 Най-фрапираща е разликата ако сравним с текста 
на „Чудо с Климент“, където за Климент се споменава, че има много 
деца и сродници, които са в непосредственото му обкръжение.14  

Причините за липсата на близки могат да бъдат най-различни, 
включително творческото виждане на създателя на оригинално-автор-
ската част на цикъла.15 Тук се включват широк диапазон писателски 
решения. От повествование, наситено с измислени персонажи, до ре-
ализация на художествения замисъл чрез изграждане на събирателни 
образи, почиващи отчасти или изцяло на личните преживявания на 
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хора, с които авторът е бил в досег. Все пак, основавайки се на текста, 
резонните хипотези се групират в няколко насоки. Те са свързани с въз-
можността съпружеската двойка никога през съвместния си живот да 
не успява да зачене и съответно да отгледа дете. Също така не е изклю-
чено семейството да е имало деца, но всички те да умират невръстни. 
В следствие на това по време на войната с угрите, когато съпрузите 
са над четиридесетгодишни, те нямат живи наследници.16 Възможно 
е също така, поради практиката на ранните бракове, след двадесет – 
двадесет и пет години съвместен живот двойката да има достатъчно 
възрастни наследници, които вече не живеят в бащиното домакинство, 
защото имат собствени. Събитията в българските земи  през 895–896 
г. също може да са причина описаните в макрокомпозицията Георги и 
Мария да изгубят порастналите или невръстни синове и дъщери.17 

На пръв поглед гореизложеното сякаш няма отношение към воен-
ната повинност в българското общество през късния IХ и началото на 
Х в. Ако обаче, разглеждайки данните в Сказанието, се постави въпро-
сът защо явно достатъчно възрастният (по средновековните стандар-
ти) мъж участва във войната, ще се разкрият интересни особености. 
В макрокомпозицията Георги не е единственият описан войн. Вече 
бе споменато, че за разлика от „Чудо на свети Георги с българина“, 
разказът „Чудо с Климент“ по-рядко привлича вниманието на изсле-
дователите. Причината се корени в обстоятелството, че конкретната 
историческа информация за общобългарската съдба във фрагмента от 
Сказанието, отнасящ се за Климент, като че ли е по-пестелива. Поради 
очевидната релация между двете творби и ранното им обединяване 
в по-голям цикъл произведения, при очертана хронологична и съби-
тийна рамка едва ли буди учудване мнението, че сведенията от двата 
текста трябва да се разглеждат паралелно и съпоставяни един с друг.  

Климент също е представен на фона на българо-маджарската вой-
на от 894–896 г.18 Податките са интересни и поради факта, че хвърлят 
светлина върху социалния състав на армията през късния IX в. За на-
личието на несвободни и зависими селяни или жители на градовете в 
българската войска от втората половина на деветото столетие макар да 
се говори с предположения, в тях има голяма доза увереност.19 Тектът 
на Сказанието би могъл да съдейства за изясняване на някои въпроси. 
В него се чете: „Пришед  поят’ м# за бразды, не видh кто, и какъ естъ 
ведомъ же помьιшл#хъ нhкто § нашихъ бояръ пристави слuгu ко мнh“ 
Цитираните редове от „Чудо с Климент“ показват, че поне някои от 
Симеоновите боляри участват във военните действия със свои слуги. 
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При това очевидно не става дума за прислужници в лагер, а за хора, 
които се включват дейно в разгара на битката и поемат отговорни и 
опасни задачи. Разликата между двамата описани в макрокомпозиция-
та воини е налице. Георги разполага със зависими селяни.20 Но никой 
от тях не го придружава нито при първия, нито при втория поход. Во-
енната си повинност той носи лично и изпълнява сам, заедно с остана-
лите в дружината му. При това, както е видно, по време на войната през 
894–896 г., той е далеч от младежката възраст. Обратно – за Климент се 
казва, че има слуги, а не зависими.21 Действията на воините, описани в 
цикъла, след първия поход също са показателни. Оцелявайки по чудо, 
Георги се връща в родното село. Другият участник в злополучната „сеч 
с угрите“ се отправя към крепостта Мъдра Дръстърска.22

Допълнителни нюанси придава един пасаж в текста, свързан с 
военната организация на отрядите в Първата българска държава. Той 
традиционно привлича вниманието на учените, но сякаш не е напълно 
изяснен. Става дума за информацията, че войнската дружина от селото 
на Георги наброява 50 души.23 В коментарите на въпросната податка от 
разглеждания извор се отбелязва, че такъв по всяка вероятност е бро-
ят на малките войскови единици.24 Естествено основания за подобно 
твърдение предоставя самото „Чудо на свети Георги с българина“. В 
творбата, освен за първата, унищожена от маджарите дружина, от коя-
то в родното село се връщат само трима, има известие и за друга. При 
това тя е сформирана от същото населено място. В нея участват както 
ветераните от първия поход, така и нови членове.25 Именно този факт 
предизвиква интерес и е в основата на твърдението, че известието не е 
изцяло осветлено. За утвърдено се счита схващането, че през VIII–IX в. 
в състава на българската армия влизат всички мъже от свободното се-
лячество, годни да носят оръжие. Според Сказанието обаче, поне по-
ловината, от „годните“ съселяни на Георги, не участват в първата фаза 
на войната. Загадката, която този извор поставя пред медиевистиката, 
би открила своя основателен отговор само ако се изясни характера на 
набора (родов и/или териториален),26 както и каква негова форма е  ре-
гистрирана в цикъла. В тази връзка податките в домашните паметници 
„Чудо на свети Георги с българина“ и „Чудо с Климент“ са особено 
интересни. Дружинниците и в двата разказа са представени като съ-
ратници. В текста за Климент изрично е подчертано, че не са роднини. 
От сведенията за Георги е ясно, че единственият му роднина е неговата 
съпруга.27 На пръв поглед изглежда, че идеята за поместно-територи-
алния принцип на набора е по-лесно защитима. В този случай изниква 
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сериозно затруднение да се открие адекватен отговор на въпроса защо 
в първия поход не участват всички военнозадължени от селото. Пред-
вид малката хронологическа дистанция между двете фази на войната 
е невъзможно да се приеме, че основната маса от членовете на втората 
дружина са възрастово непригодни да се включат в предходната. 

Въпросните данни могат да се разположат в различни интерпрета-
ционни схеми. Една от тях е свръзна с поглед върху общия характер на 
българо-византийския конфликт в зората на Симеоновото управление, 
който от двустранен се превръща четиристранен. Изглежда резонно 
нововъзкачилият се владетел да не вижда необходимост от впрягане 
на цялата военна мощ на държавата за първоначалния сблъсък с им-
перията в земите на темите Тракия и Македония. Впоследствие при 
контраофанзивата срещу маджарите е притиснат от събитията да го 
направи.28 При подобен развой е разбираемо защо в описаните пър-
воначално военни действия в Сказанието се включват само част от 
военнозадължените селяни.

Изкусителен е паралелът с византийските теми. Разбира се, в ин-
терес на обективността, е необходимо да се отбележи, че визираното в 
агиографския цикъл село на Георги може да е военно поселение, чиито 
жители са задължени да екипират и поддържат определен отряд с кон-
кретна численост и въоръжение. Споменатото „вън“ – не в столицата и 
ограждащата я централна вътрешна област, а в комитатите, също пре-
доставя мотиви за такова решение. Наред със споменатото, преди да се 
вижда отражение на някакъв домашен еквивалент на византийската во-
енна организация в разглеждания цикъл, трябва да се обърне внимание 
на редица особености.29 Данните от макрокомпозицията не дефинират 
категорични релации между поземлената собственост и военната по-
винност, макар и двамата воини да се представени като състоятелни. 
Поради това със сигурност може да се каже, че се открива най-вече 
запачатан етап от напредващата социална стратификация.30

С известна доза предпазливост следва да се отбележи, че що се от-
нася до сведенията в разглеждания източник, задължението за участие 
в армията се прехвърля върху дял от населението, докато за друг са ре-
зервирани стопанските усилия в земеделието, скотовъдството и зана-
ятчийското производство. Подобно твърдение се основава на текста, в 
който дружината (дружините) имат точно определен брой; фактът, че 
независимо от загубите на жива сила, населеното място е в състояние 
да рекрутира отново, при това за кратък период от време; обстоятел-
ството, че зависимите работници от стопанствата не участват в по-
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ходите; воинската непригодност и непринадлежността към воинското 
съсловие на част от описаните в „Чудо с Климент“.31 

По-детайлното проучване на агиографския цикъл дава възможност 
да се откроят интересни данни за участниците в българо-унгарския 
сблъсък през 894–896 г. Съставителят на текста дава да се разбере, че в 
събираното в края на IХ и началото на Х в. опълчение военната повин-
ност е персонална. Подлежащият на набор не може да бъде заместен. 
Независимо от маркираното социално разслоение, подобна възможност 
се изключва дори за членове на войнските дружини, които са имотни и 
разполагат с много зависими. Пластът сведения в Сказанието потвърж-
дава оперативната гъвкавост на военното командване в началото на Си-
меоновото управление. Съобразно тактическите решения и стратегиче-
ските насоки на военния удар е прилагана както пълна, така и частич-
на мобилизация. Особен интерес представлява обстоятелството, че за 
военнозадължените жители в провинциите напредването на годините 
явно не се свързва с отпадане от наборните въоръжени сили. Разбира 
се, категоричност по отношение на гореизложените обобщения може 
да има единствено за конкретния исторически казус, основаващ се на 
податките в разглежданата макрокомпозиция. Част от тях са съзвучни с 
познатото за българските въоръжени сили от епохата, докато останали-
те добавят детайли, които не могат да се открият в други свидетелства.
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мографските процеси в средновековна България. – Българска етнография, 5, 1990, 
25–32; Кондова, Н., Сл. Чолаков. Антропологични данни за физическия тип про-
дължителността на живота и заболяваемостта на една средновековна популация от 
Добруджа. – Българска етнография, 3, 1993, 45–54.
13 Ангелов, Б. Сказание за железния кръст, 137–138, 143–145, 147–148.
14 Пак там, 147–151.
15 Турилов, А. Писа Христодул. – Антени, бр. 52, 28 дек. 1983, с. 13; Турилов, А. 
К изучению Сказания инока Христодула: датировка цикла и имя автора. – Във: 
Florilenium, К 60-летию Б. Н. Флори, Сб. статей. М., 2000, 412–427.
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16 Тази възможност изглежда още по логична, ако се отчете високата детска смъртност 
през периода. „При проучваните [...] популации – се отбелязва в едно от немногоброй-
ните изследвания в българската наука по проблема – най-големи колебания има показ-
телят dx, отразяващ смъртността при децата. Изключвайки групите, при които броят 
на детските скелети не може да се смята за реален, процентът на детската смъртност 
варира от 31.61 до 56.12, като най-високи стойности са получени за началото на Сред-
новековието и при късносредновековната популация от Каварна. Съответен на висо-
ката детска смъртност е и ниският процент на доживяване. Анализирайки промените 
в показателя lx, намираме при четири от изследваните популации стойности, показва-
щи, че половината от индивидите не доживяват до 20 години. В три от тези групи те не 
успяват да достигнат дори юношеска възраст (15 години).“ Кондова, Н., Сл. Чолаков. 
Динамика на демографските процеси, с. 29.
17 Срещу последната възможност се изказва К. Станев. Той акцентира върху обстоя-
телството, че според данните в „Чудо на свети Георги с българина“, описаното родно 
село на българския войн е извън обсега на маджарските рейдове. Срв. Станев, К. 
Влияние на унгарските нашествия от 894–896 г. върху миграционните процеси в 
българските земи. – Минало, 4, 2008, 9–24. Колкото до опустошителността на ма-
джарските набези изворите са красноречиви. Те водят до сериозни загуби във реди-
ците на българската армия и масови отвличания на население. Срв. Дуйчев, Ив. Из 
старата българска книжнина. кн. I. С., 1943, 127–129; Фулденски летописи – Във:  
ЛИБИ II. С.,1960, 47–48; Тактика на Лъв VI Философ. – Във: ГИБИ IV. С., 1961, 
167–168; Продължителят на Теофан. – Във: ГИБИ V. С., 1964, 121–124; Лъв Грама-
тик. – Във: ГИБИ V. С., 1964,  158–159; Псевдо–Симеон. – Във: ГИБИ V. С., 1964, 
с. 176; Константин Багренородни – II. За управлението на държавата. – Във: ГИБИ 
V, С., 1964, 214–215; Продължителят на Георги Монах. – Във: ГИБИ VІ. С.,1965, 
138–140; Скилица – Кедрин. – Във: ГИБИ VІ. С.,1965, 243–245; Йоан Зонара. – Във:   
ГИБИ VІІ. С.,1968, 172–173.
18 Пасажът е изключително показателен: „[...] WЃче попе, егда бhхомъ въ сhчи оугорсьтhи 
съ кЃнsемъ - пише старобългарският автор, добавяιки - и яко и ны оудолhша, и разгнаша 
ны, бhжаша, азъ начах ни видhти ничтоже, по слuхъ томu бЃгъ, яко и гривы кон# своего не 
вид#хъ. И начах тuжити, не вид#, ни вhдыи камо с#дhти. Слышах § всhхъ странъ тъпотъ 
коневы, и врьзанiе и стопанiе члЃкъ и кричь. И начах звати, рекъ, не быша ли оугры 
проболи мене. И яко не быс никого же и аз' же яко § сна въпр#нuхъ, и рекох: «Г(и IсЃе ХеЃ, 
помилuи м# и посли раба своего великаго стсртотерьп’ца Геwргi# да м# избавить, не вижю бо 
и погыбаю злh“. Ангелов, Б. Сказание за железния кръст, с. 148.
19 Атанасов, Щ., Ив. Дуйчев, Г. Цанкова-Петкова, Д. Христов, Б. Чолпанов. Българ-
ското военно изкуство през феодализма. С., 1958, 41–52; Ангелов, Д., Ст. Кашев, Б. 
Чолпанов. Българска военна история. От античността до втората четвърт на Х в. С., 
1983, 136–137; Александров, Е., Д. Зафиров, (ред.), История на българите. Т. IV. С., 
2007, 57–72.
20 Ангелов, Б. Из старата българска ..., с. 88. 
21 Пак там, с. 85, 88, 92–94.
22 Пак там и също за локализацията на Мъдра Дръстърска вж. Турилов, А. „Мъдра 
Пльсковская“ и „Мъдра Дръсторская“ – две мундраги первой болгаро-венгерской 
войны. (География чудес вмч. Георгия в Сказании инока Христодула) – Славяне и их 
соседы. Славяне и кочевой мир, Вып. 10. М., 2001, 40–60. 
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24 Гюзелев, В. Военното изкуство на прабългарите (IV–VII век) – Тринадесет века в 
мир и бран. Т. 1, С., 1978, 26–27.  
25 Снегаров, Ив. Старобългарският разказ „Чудо на Свети Георги“, с. 227; Ангелов, Б. 
Из старата българска ..., с. 86.
26 Подробно с преглед и коментар на мненията проблемът е застъпен у Ж. Жеков. 
Той набляга на обстоятелството, че към средата – втората половина на IX в. в бъл-
гарската държава вече е факт десетичната организация на подразделенията на те-
риториален принцип, но със силно влияние на остатъците от предхождащ набор по 
родове. Срв. Жеков, Ж. България и Византия VII–IX в. Военна администрация. С., 
2007, 89–97.
27 Срв. Ангелов, Б. Из старата българска ..., 84–86, 91–95.
28 Божилов, Ив. Към хронологията на българо-маджарската война при цар Симеон 
(894–896). – Във: Военноисторически сборник, 6, 1971, 20–33.
29 Treadgold, W. Byzantium and its Army 284–1081. Stanford, UP., 1998, 98–108, 158–
186. За комплектуването на личния състав и за общото и различното между темите 
и комитатите в Първата българска държава, с богата библиография по проблема вж. 
Жеков, Ж. Византийските теми – континуитет и дисконтинуитет. – Studia Balcanica, 
25, 2006, 116–131; Жеков, Ж. България и Византия VII–IX в., 143–321.
30 Ангелов, Б. Из старата българска ..., 84–86, 88.
31 Пак там.
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„проваЛ“ На папСКаТа поЛИТИКа И На КръСТоНоС-
НаТа аГрЕСИЯ в ЛИвоНИЯ във вТораТа ЧЕТвърТ 

На ХІІІ в. 

Александър Заралиев

През втората четвърт на ХІІІ в. Балтийските кръстоносни походи 
стават център на борбата между папството и местните кръстоносни 
сили. Поради редица географски и исторически причини ръковод-
ството на кръстоносните походи в Прибалтика (и в частност в Ливо-
ния) е неразривно свързано с развитието и структурата на Църквата и 
политическите сили в региона. Папството и неговите представители 
директно се сблъскват със съпротива при всеки техен опит да регули-
рат или ръководят директно кръстоносната политика в региона. Това е 
причината през лятото на 1233 г. при Домберг папският легат Балдуин 
от Ална и неговата кръстоносна армия да претърпят поражение (а с 
това и провал) от друга коалиция – обикновено коренно разнородни 
кръстоносни сили, временно обединени от неприемливата за тях по-
литика на легата Балдуин. След нея кръстоносните походи в Балтика  
временно са извън всякакъв контрол.   

Папа Григорий ІХ  (1227–1241) проявява изключителна активност 
по отношение на Балтика и след дълги и мъчителни преговори успя-
ва да събере доскоро воювали помежду си страни на 7 юни 1238 г. в 
Стенсби. Там се подписва от датския крал Валдемар ІІ (1202–1241), 
магистър Херман Балк и легата Вилхем от Модена мирен договор, смя-
тан от редица изследователи за начало на „провала“ на кръстоносците 
от 1240–1242 г.  

Така посочените два „провала“ – неуспешната мисия на Балдуин 
в Ливония  (1230/33) и провалът на „кръстоносната агресия“ от 1240–
1242 г., заслужават да бъдат внимателно проследени. 

Мисията на папския легат Балдуин от Ална (Фландрия) от 1230– 
1233 г. не е първата мисия в Ливония на представител от папството. 
През 1225 г. папският легат Вилхем – епископ на Модена и кардинал  
от Сабина (von Sabina), пристига в Ливония и на следващата година 
с договора от Тарвампе (ест. Tarvanpea,  нем. Wesenberg) принужда-
ва датчаните и германците да се изтеглят от спорните територии и 
да предадат управлението им в ръцете на вицелегата Йоан, който да 
съблюдава мира. Спорните територии между датчаните и германците 
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са Виирланд (Wierland) или наричана още Вирума (Watland), Йервен 
(Jerwen, Jarwia) и Виик/Леал (Леенема, Leal–Wiek). Според решението 
на легата датчаните запазват двете северни естонски области – Ревал 
и Хариин (Revаl и Harrien). Създава се от спорните области и пап-
ска област, играеща ролята на буфер между датчаните и германците, 
която има твърде кратък живот. През 1226 г. бунтовете на естите от 
Виерланд и неуспешния опит  на папските васали (германски рицари 
кръстоносци дошли с мисията на Вилхем от Модена) да ги спрат карат 
вицелегата Йоан да повика на помощ Мечоносците. 

Действията на вицелегата Йоан обезпокояват датчаните, защото 
тези области, управлявани от папски представител, са им предадени 
благодарение на потвърдена от папа Хонорий ІІІ (1216–1227)1 приви-
легия. До юли 1227 г. датчаните и германците са във война и датчани-
те губят всички свои области в Естония. Датският крал по това време 
е ангажиран във война в Северна Германия, където губи редица тери-
тории, и не може да се намеси.2 В края на краищата папският предста-
вител напуска Прибалтика, поставя управлението на цяла Естония в 
ръцете на Мечоносците и търси спокойствие в Италия.3 Новите стари 
господари на Естония – Мечоносците, търсят да направят своите заво-
евания постоянни чрез потвърждаването им от Хайнрих VІІ, крал на 
Германия (от 1220 г. крал на Германия Rex Romanorum).

Всъщност спорът за Северна Естония има дълга предистория. В 
1220 г. Мечоносците и датчаните си разделят Естония. По-късно при 
договорите от Ревал и Рига, Орденът потвърждава частта на епископа 
(2/3 за него).4 По това време епископът на Рига – Алберт, е в Рим да 
протестира срещу претенциите на датчаните за владение на области-
те Яарвен и Виирланд.  През 1222 г.  император Фридрих ІІ Хохенща-
уфен (1212–1250) признава на Ордена правата да владее територии-
те извън ливонската епископия. В същата година на остров Йозел е 
утвърдено споразумение между датския крал и Ордена за подялбата 
на Естония, при която на епископ Алберт се отрежда само духовна-
та власт, а Орденът взима двете южни естонски области Саккала и 
Унгания, заедно с по-малки области от средна и източна Естония. И 
двете спорещи страни, епископ Алберт и Мечоносците, дават клетва 
за вярност на датския крал.  

През 1225 г. по време на мисията легата Вилхем от Модена, гер-
манците владеят Виирланд и Ярвиа и Виик, а датчаните Ревал и Хар-
риен. През 1226 г. папският вицелегат предотвратява завладяването на 
Виирланд и Ярвиа от датчаните. 



провалите в иСторията

94

За да се направи анализ защо се стига до кръстоносния „провал“ 
на мисията на Балдуин от 1230/33 г., е необходим обзор на цялост-
ната папска политика и развитието на кръстоносното движение през 
първата четвърт на ХІІІ век. Можем да обобщим, че границите на 
католическия свят се разширяват заедно с появата на редица нови 
ордени в Прибалтика, а едновременно с това на преден план излиза 
и необходимостта от последователна и целенасочена политика спря-
мо новопокръстеното население в борбата за бърза печалба, кратка-
та и успешна мисия на кръстоносците измества акцента от самото 
покръстване към борба за данъчни приходи, облаги и овладяване на 
нови територии. Според американския изследовател Ричард Спенс, 
защитата на местните общности от погрешно разбрана или проведе-
на кръстоносна политика е важен приоритет на Курията.5 И папа Хо-
норий ІІІ (1216–1227), и император Фридрих ІІ (1212–1250) потвърж-
дават личната свобода на новопокръстилите се.6 Също така, според 
споменатия изследовател, предшествениците на Григорий ІХ се стре-
мят да наложат пряк контрол или поне търсят такъв чрез отделянето 
на новообразуващите се епископии от техните метрополии в Северна 
Германия. Според студията на Спенс, крайъгълен камък в политиката 
на Григорий ІХ е, че регионалните кръстоносни сили (епископи, тър-
говци, ордени и пилигрими) доказват своята враждебност спрямо мест-
ните общества.7 Безкрайният спор между кръстоносните сили (светски 
и духовни) за земя, плячка и доходи води не до координация, както би 
трябвало да бъде, а до безпорядък.8 Но както добре се изразява Урбан 
линията между „координация“ и „доминация“ е много тънка. 9

Политиката на папата влиза в противоречие с желанието и прак-
тиката на много от политическите сили в Прибалтика и особено със 
силните Мечоносци. Последните, поради липсата на достатъчни дохо-
ди от германските територии, трябва да разчитат главно на местните 
си владения за покриването на своите разходи. Така лесно виждаме и 
основата на конфликта между легата и Мечоносците. Според Уилям 
Урбан и Фридрих Бенингховен страхът от банкрут кара Ордена да е 
непреклонен по отношение на  редица от своите завоевания и да тръг-
не по пътя на пряката конфронтация с папския легат. Всъщност почти 
всички първостепенни политически  сили в Ливония (Ордена, граж-
даните на Рига и епископа на Ливония) се конфронтират с легата, за да 
се стигне до провала на мисията му през лятото на 1233 г. Съвсем раз-
личен е твърде дискусионният въпрос за личността на легата. Редица 
учени от ХІХ в. са склонни да видят една отрицателна роля в лицето на 
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легата по отношение на политическото развитие на Ливония. Тази ли-
ния е застъпена от Машке, Бенингховен и техния интерпретатор Уилям 
Урбан. Интересното е, че последните двама при анализа на мисията на 
легата особено силно акцентират върху финансовите проблеми на 
Ордена и липсата на доходи. Освен това тяхното мнение за личността 
на папския легат е крайно отрицателно (и в този смисъл не извеждат 
политиката на папството като водеща за конфликта в Ливония), при-
писват му редица психологически характеристики („непочтен и нару-
шаващ папските инструкции“), които водят и до провала на мисията 
му.10 От друга страна, според Ричард Спенс след проследяване на ми-
сиите на Вилхем и Балдуин може да се разбере нарастващата грижа на 
папата за новопокръстените в Прибалтика. 11

Но как се стига до назначаването на Балдуин за легат в Ливония? 
През 1229 г. умира третият епископ на Ливония – Алберт (1199–1229), 
след 30-годишно ръководство на кръстоносната политика в областта. 
Създава се съревнование между църковните катедри кой да посочи 
(назначи) наследник на Алберт. Николас, каноник от архиепископия-
та в Магдебург, е избран от духовниците в Рига, но архиепископът на 
Бремен – Герхард ІІ (1219–1258) вижда в това подчиняване на Рига 
под управлението на архиепископията на Магдебург и издига своя 
кандидатура в лицето на Алберт Зуербеер. Папата дава отново своето 
доверие за разрешаване на спора на Вилхем от Модена. Той обаче по 
това време е твърде зает в Прусия и насочва вниманието на папата 
към друг легат, който би могъл да изпълни мисията. Така папа Гри-
горий ІХ търси съдействието на германския папски легат – кардинал 
Отто, да разреши ситуацията. Кардиналът от своя страна е зает с кри-
зата в Дания и конфликта между императора и папата, но намирайки 
се във Фландрия близо до манастира Ална, решава да помоли абата 
да му препоръча човек, способен да изпълни отговорната задача в 
Ливония. Така се стига и до първата мисия на Балдуин като вицелегат 
в Ливония (1230–1231).12 

Балдуин дава своето предпочитание Николас да бъде утвърден за 
епископ на Рига, като мненията на изследователите защо точно той е  
предпочетен от вицелегата не са единни.13 

През декември 1230 г. и януари 1231 г. вицелегатът сключва до-
говори с курландците (заемащи областта на запад от Рига), еднакво 
накърняващи интересите на търговците от Рига и Ордена. В тях се из-
исква от курландците да приемат свещеници от легата, а след 2 години 
да се подчинят на папата.14 От друга страна, вицелегатът изисква от 
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търговците в Рига да върнат заложниците (традиционен начин за по-
кръстване на новите земи е вземане на заложници от езичниците като 
гаранция за покръстване и мир), взети преди това от тях, и да оттеглят 
своите представители от тяхната територия. Така реално се стига до 
обединение на интересите на бюргерите от Рига, Ордена и епископа 
на Рига. През януари 1231 г. гражданите на Рига припомнят дадената 
на о-в Готланд от вицелегата клетва да не накърнява техните интереси. 
Вицелегатът продължава стриктно да изпълнява инструкциите от папа-
та и независимо, че съсловията в Ливония не потвърждават новия до-
говор, в деня на отвеждане на заложниците (с които и самия той търси 
убежище в новия замък  на Дюнамюнде) той е наречен от противниците 
си „лъже-легат“ и „разрушител на Църквата“.15 Може би тук е мястото 
да кажем, че единствените поддръжници на легата в Ливония са цисте-
рианските монаси, феодалите в Северна Естония (противници на упра-
влението в Северна Естония, създадено от Мечоносците след 1227 г.) 
и членовете на фамилията Бусхьовден. Новият епископ веднага след 
пристигането си през юли анулира договора с курландците и изпраща 
армия в земите им, за да бъдат напълно подчинени (т.е. покръстени с 
всичките произтичащи от това облаги за епископа и другите участни-
ци, като десятъка и доходите от земите им) и  разделени между трите 
основни сили в Ливония – Ордена, епископа и бюргерите. Но послед-
ните, заедно с магистър Фолкуин, чувствайки се реално заплашени от 
действията на вицелегата, търсят съюзници в Северна Германия и ги 
откриват в лицето на град Любек и херцог Албрехт Саксонски. 

Така политиката на Григорий ІХ (19 март 1227–22 август 1241 г.) 
за пряко управление на новопокръстените земи от папството отново 
пропада. Политиката на Курията е насочена към създаване на ново уп-
равление на присъединените към католическата църква земи, за да бъ-
дат те едно цяло вместо разпокъсани в църковни фиефи, напомнящи 
ранната църковна организация.16 За да се засили позицията на папския 
легат, от януари 1232 г. по решение на папата легатът става и епископ 
на Семигалия (Земгалия)17, по-късно и на Курландия, а от 28 януари 
1232 г. – легат за цяла Източна Балтика.  

Вице-легатът Балдуин решава сам да изясни положението пред 
папата и се среща с него в Риети през януари 1232 г. Вероятно на тази 
среща Балдуин убеждава папата в правотата на водената от него до-
сега политика (пряко подчинена на папските идеи за по-успешно по-
кръстването на езичниците) и това води до назначението му за легат 
на цяла Източна Балтика и епископ на Курландия и Семгалия. В булата 
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(януари 1232 г.) за назначаването му като епископ се виждат основни-
те насоки за тази политика: „[…] Те (църквите в Ливония, Финландия, 
Естония, Семигалия и Курландия) биха били отслабени […] от отрова-
та на грешка, породена от отдалечеността им, ние смятаме, че земята 
на Курланд с нейните части би трябвало да бъде поверена изцяло под 
личното ви ръководство в знак на нашето доверие, докато сте жив.“18                                                                                                                              

Политиката на защита на местните общности и племена от нала-
гане на такси и данъци и закрепостяването им е важен приоритет в 
действията на легата. Папата заповядва на своя легат да защити но-
вопокръстените от епископа на Рига, който налага закрепостяване на 
новопокръстените. Всъщност легатът разполага с всички правомощия, 
що се отнася до новопокръстените. Това се вижда от булата от 3 февру-
ари 1232 г., където четем: „[…] На теб, като верен наш брат, даряваме 
с власт, така щото всички християни, живеещи в пределите на твоето 
посолство, да не си помислят да сключат мир или примирие нито с 
езичниците от тези земи, нито с рутените [русите], нито да събират до-
ходи, докато ти си легат на областта, без твое съгласие. С всички сили 
се старай да сдържаш противниците, живеещи в пределите на твоята 
легатска област. Ако такова нарушение бъде извършено, подведи ги 
под отговорност според напътствията на църковните изисквания.“19

Интересно е, че след срещата си с легата Балдуин папата отказва 
да приеме чакащи за аудиенция представители на Мечоносците, а това 
е показателно за възприетата политика от папата. Според Урбан и Бе-
нигховен легатът е намерил „топъл прием“ при папата, защото сходство-
то между тяхното неподчинение и това на императора е очевидно.20  

Папата заповядва на своя легат да обуздае амбициите и упоритост-
та на епископ Николас, който въпреки забраната от страна на папата и 
легата, налага крепостничество върху новопокръстените и е обвинен 
в узурпация на духовни права (построяване на църкви и вземане на 
доход и постъпления от новопокръстените). Също така в редица свои 
писма до епископа на Рига, нейната катедра, гражданите и Мечонос-
ците папата изисква да се възстанови буферната папска зона между 
датчаните и германците от времето на първата мисия на Вилхем от 
Модена (областите Виирланд, Йервен и Виик, които датският епископ 
освобождава през 1227 г.21). Поради същата причина Григорий ІХ пове-
лява областите Курландия, Семигалия и остров Йозел да бъдат дадени 
на легата Балдуин. Освен това папата нарежда на своя представител 
да създадат нова църковна структура за всички нови земи в Естония и 
Ливония, които не са все още разделени в диоцези. Специално запо-
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вядва, че „Вие (Балдуин) не трябва да отлагате тяхното придобиване в 
нашите ръце (ipsas ad manus nostras recipere non postpones).“22 

Постепенно се увеличават и правомощията на легата. Например, 
през април 1232 г. той получава правото да ръкополага епископи в аре-
ала на своята мисия, за да не изпитват покръстените никакви духовни 
липси, както и забраната към всеки друг да проповядва кръстоносен 
поход в същата област.23 

От тези и други були за периода 1232/33 г. Ричард Спенс прави кате-
горичния извод, че поведението на Балдуин е ръководено от стремежът 
на папа Григорий ІХ към изземване от ръцете на местните епископии 
на всичко онова, което би могло да създаде възможност за злоупотреби 
с покръстените и желанието му да бъдат премахнати всички съперници 
на папството в ръководството на кръстоносния поход в Балтика.

Папският легат отгатва каква може да бъде съдбата му в Ливония 
с оглед на задачите, които трябва да изпълни, и прекарва цяла годи-
на в събиране на кръстоносна армия. Въпреки трудностите (отново е 
подкрепян само от цистерианците), през лятото на 1233 г.24 пристига в 
Ливония с армия от около 1000/1100 души25 и изкисва гореспоменати-
те области, като налага свои представители в тях. Постепенно земите 
на легата достигат двойно по-голям размер от тези на Мечоносците, 
освен това времето работи за Балдуин от Ална и по този начин той има 
предимство пред противниците си в Ливония.  

Първоначално Мечоносците и особено техният магистър се надяват 
на мирно разрешение на противоречията с папския легат. Фолкуин виж-
да, че силите на легата са изравнени с възможностите на Ордена му и че 
зад мисията на легата стои авторитета и силата на папата. Противници-
те на магистъра изискват моментален военен отговор на отправеното 
им от легата предизвикателство. Не бива да забравяме, че през послед-
ните 30 години преди мисията на Балдуин те са тези, които защитават 
и покръстват редица езически територии чрез своята кръв.26  

Точката на пречупване във взаимоотношенията между легата и Ор-
дена е Домберг – малката крепост в Ревал, която е поискана от легата и 
дори самият магистър Фолкуин отказва да му я предаде. Независимо, 
че крепостта и обслужващия гарнизон на този военен пункт са малки 
(на Ордена е предадена в 1227 г. от папския вицелегат Йоан), Домберг е 
изключително важен за владенията на Ордена в цяла Северна Естония.

Папският легат продължава да настоява за предаване на крепостта 
и се появява пред нея с армия от 400 души. Мечоносците сменят своя 
магистър и поставят на негово място Йохан Селих (Johannes Selich).27



99

„провал“ на папСката политика и на кръСтоноСната агреСия  ...

Срещата на двете армии става в Ревал (Домберг, Вишеград) и Ор-
денът побеждава безапелационно – избива няколко стотин войници 
на папския легат, а други преследва и също избива в близката църква 
(нарушавайки древния закон за право на убежище в църквата). След 
нея Орденът бързо окупира управляваните от легата земи и аресту-
ва неговите привърженици (главно наследници на голямата фамилия 
Бухсьовден, от които е епископ Алберт). Легатът търси убежище в 
Дюнамюнде при цистерианските монаси и прави опит да привлече 
съюзници от търговците в Рига, гарантирайки им привилегии, но не-
говата кауза е обречена на неуспех. Единственият могъщ негов преди-
шен съюзник – епископът на Дорпат, е под атака на Руските князе.28 
През февруари 1234 г. папата решава до продължи легатската мисия 
в Балтика с Вилхем от Модена. Цистерианците също губят цялото си 
влияние в Ливония и са изцяло заменени с Доминиканците. 

Със сигурност може да определим мисията на папския легат Бал-
диун от Ална (1230–1233) като провал. Съвсем друг е спорният въпрос 
кой е виновен за това. Редица учени, търсят причината в личността на 
легата, а други извеждат за водеща причина провежданата в Балтика 
политика от папа Григорий ІХ. Но ако решим, че причина за провала 
на мисията е в личността на Балдуин, веднага възниква въпросът защо 
например папата му се доверява да осъществи отговорната мисия в 
Константинопол за коронясването на император Балдуин ІІ. 

Отговори може да потърсим в развитието на политическата ситуа-
ция в Ливония след мисията на легата и в новите документи, издавани 
от Курията. Папата нарежда на всички, прегрешили в така описаните 
събития, да се явят пред него на 8 септември 1234 г. (деня след Рождест-
во Богородично, Малка Богородица) и издава един от най-големите и 
детайлни документи от времето на понтификата на папа Григорий ІХ – 
„Citamus personalieter Nicholaum“. В него са представени 53 обвинения, 
подкрепени от 41 свидетели, включително членове на Цистерианския, 
Августинския и Премонстерианския ордени, рицари и др.  

Обвиненията са разделени в три групи. Първата група показват 
тези срещу епископ Николас. Сред по-важните е освобождаването на 
вече отлъчени от църквата, без за това да информира папата. Също 
така проповядва, раздава земи (на свои васали) извън диоцеза си, дава 
индулгенции, събира откупи, заменя и освобождава от клетви – отно-
во без одобрението на папата. В територии, принадлежащи на Римска-
та църква, раздава и потвърждава светските и духовните господари в 
тях. И не на последно място – отказва да се подчини на легата. 
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Следваща група са точките, насочени срещу Мечоносците. Част 
от тях са: насилствено отнемане от легата на курията на земи от Се-
мигалия и Курландия. Населението на Курландия доброволно отстъп-
ва и се съгласява на покръстване, а впоследствие се отказва поради 
грабителските и поробващи действия на Ордена в областта, водеща 
до унищожение и обезлюдяване. Само в една експедиция са избити 
400 души местно население. Мечоносците окупират замъка на Ре-
вал (принадлежащ на датския крал), изгонват епископите на Ревал и 
Йозел и убиват над 100 църковни васали. Към прегрешенията им се 
добавят още ограбване на търговци, църковни васали и отвличане на 
коне. Сумата на техните придобивки се оценява от папата на 50 000 
сребърни марки. Узурпират също и редица замъци в земи на църковни 
васали в следните провинции на Римската църква: Виирланд, Йервен, 
Ревал, Хариин и Виик. С помощта на епископ Николас дават земя на 
свои поддръжници на мястото на църковните васали в Семигалия и 
Курланд. Папата ги обвинява и в това, че ограбват земите и имотите 
на Цистерианските монаси и незаконно отнемат от Римската църква 
ливонските провинции Сакала, Вигеле (Vigele, Vaiga), Моха, Нурме-
кунде, Алемпоис, Силия, Семгалия и Курланд. Така придобитите земи 
имат светски господари като херцог Албрехт Саксонски, който (като 
член на Мечоносците) потвърждава техните незаконни придобивки. 
По време на противоречията си с легата полагат васална клетва към 
него. Силен момент в папските обвинения е създаване на пречки от 
страна на Ордена за покръстването от папския легат на желаещите 
езичници с цел обогатяване. Друга част, засягаща правата на местното 
население, е създаваното от Ордена затруднение при пътуването на 
местни представители до папския престол с твърдението, че той може 
да ги научи еднакво добре на догмите и правилата, касаещи вярата. 

В третата група са обвиненията срещу бургерите. Основното е, 
че те, заедно с епископ Николас и Ордена, си разделят, а според па-
пата узурпират, по една част от остров Йозел. Също така през 1234 г. 
папата пише до епископа на Леал и Дорпат да сдържат епископа на 
Рига (Николас), Ордена и бургерите, които са причинили много тежки 
щети в земите, управлявани от Апостолическия престол.

След конференцията във Витербло през февруари, март или април 
1236 г. папата заповядва на епископа на Рига, Мечоносците и техните 
поддръжници да върнат Северна и Централна Естония (вкл. о-в Йозел) 
заедно с цялата придобита плячка. Реално статуквото от 1225 г. по вре-
ме на първата мисия на Вилхем от Модена в Балтика се възстановява.  
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В този смисъл папата продължава насоката на политиката си от 
времето на своя легат Балдуин, но в по-различна обстановка и с по-ав-
торитетна личност (с по-широки пълномощия – ръкополага нови епис-
копи, променя диоцези и др.) в лицето на Вилхелм от Модена.29 Друга 
важна линия в политиката на Григорий ІХ, изпълнявана от новия легат 
Вилхелм, е търсенето на мир и дори съюз между датчаните и герман-
ците. Според папата новият легат трябва да поддържа мира между тях, 
а за да се осъществи този мир, германците (в лицето на Ордена) тряб-
ва да върнат отнетите от датчаните епископии. При втората молба30 за 
присъединяване към Тевтонския орден (молбата е лично от магистъра 
на Мечоносците Фолкуин31) има по-отзивчив отговор, но и Тевтонски-
ят орден трябва да се откаже от претенциите за владеене на Северна 
Естония или т.нар. датска част.  Херман Вартберг счита, че присъеди-
нявайки се към един Орден (с доказано висока репутация) Мечоносци-
те биха опазили владенията си в Северна Естония от Дания.32 

Друг фактор, който подпомага сливането на двата ордена, е бит-
ката на Мечоносците на 22 септември 1236 г. при Сауле (Самогития, 
Жаметия) с литовците. Унищожена е голяма част от състава на Ордена 
(около 48 рицари), загива и магистър Фолкуин. Сливането се осъщест-
вява на 12 май 1237 г., когато остатъците на Мечоносците се обеди-
няват с Тевтонския орден.33 Реално папата се явява гарант при един 
договор между датчаните и германците, затова датският крал е непре-
клонен и изисква да му бъде предадена владяната от него в близкото 
минало област (това е неговото условие, за да подкрепи сливането на 
двата германски ордена).34 Папата е принуден да се съобрази с това 
желание, защото Дания е традиционен съюзник на курията в борба-
та ѝ с императора. Кралят подсилва позицията си като изпраща флот 
във Финския залив. След това папският легат Вилхелм и магистърът 
на Прусия и Ливония по това време (1237–1238 г.) Х. Балк отиват в 
резиденцията на датския крал и подписват на 7 юни 1238 г. договора 
от Стенсби, признаващ правото на Дания да владее Северна Естония 
– областите Хариин, Виирланд и Ватланд. Кралят също прави отстъп-
ки – областта Йервен в Средна Северна Естонияостава под властта на 
Ордена, а според предварителния договор от 1236 г. също е трябвало 
да бъде предадена на Дания. Една от най-спорните и силно политизи-
рани в съвременната историография клауза от договора е т.нар. „во-
енен съюз“ за бъдещи съвместни действия срещу езичниците и пра-
вославните, според която при бъдещи завоевания Тевтонският орден 
ще получи една трета от тях. Ако обаче погледнем историята на съз-
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даването на Ливония, ще видим, че в близо 40-годишното си същест-
вуване областта е съпътствана от непрестанни политически и военни 
сблъсъци между кръстоносните сили. За това основното значение на 
тази клауза е да предпазва Ливония от бъдещи граждански размирици 
(независимо, че става въпрос за територии, които към 1238 г. са извън 
границите ѝ. Целият договор не е основа на кръстоносната агресия от 
1240–1242 г. и последвалия я провал, а предпазен договор от действия-
та на могъщите северозападни руски княжества по това време и търсе-
не на вътрешно политическа стабилизация. Политическата ситуация, 
която предизвиква този договор и неговата същност, е много добре 
анализирана от руската изследователка Назарова.35 Пред Тевтонския 
орден на преден план стои въпросът за справяне с въстанието на ес-
тонците (при подписан мир през 1241 г.), на жителите на о-в Йозел 
и курландците (активно воюващи срещу Ордена до 1245 г.), както и 
да се справи с прусите и не на последно място – с подкрепящите ги 
могъщи литовци. Тевтонският орден не счита за необходимо да води 
настъпателна война през 1240 г. Според Старшата римувана хроника 
тя е изцяло действие на епископа на Дорпат и вероятно на комтюра на 
Фелин, т.е. основно от старите братя от Мечоносците.36 

Митът за съществуването на „кръстоносната агресия“ oт 1240 г. е 
напълно опровергаем не само от фактологична, документална, но и от 
военна гледна точка.  Дори да приемем, че нападението на шведите на 
р. Ижьор е в края на юни, падането на Изборск от събраните от Есто-
ния кръстоносни сили е на 15 септември 1240 г.37 Според самата Наза-
рова идеята, че шведският поход е кръстоносен, е представа, внушена 
от историографията на ХІХ в. – чисто хипотетична идея, която се гра-
ди на несигурните сведения за присъствието на „пискупов“. Но дори и 
да приемем тяхното наличие при похода, то присъствието на епископи 
в един военен поход не го прави кръстоносен. Будят недоумение и 
редица още факти от Шведския поход от 1240 г. (като например името 
на шведския епископ – Спиридон), които са убедително опровергани 
от Назарова.38 Битката на Чудското езеро е също силно свързана с на-
ционалните идеи от ХХ в. и затова е изключително експлоатирана в 
националната/националистическата историография. Най-малко недо-
умение буди посоченият от почти всички съветски изследователи брой 
жертви – 500 убити рицари и 50 пленени.39 Категоричното сведение в 
Римуваната хроника е за 20 загинали и 6 пленени рицари, а от военна 
гледна точка броят на участващи в „свинската глава“ братя не може 
да е повече от 35 души.40 Странна е и представата за разпукания лед 
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на езерото, вероятно идваща от погрешен превод на житието на Алек-
сандър Невски: Бѣ же тогда субота, въсходящю солнцю, и съступишяся 
обои. И бысть сѣча зла, и трусъ от копий ломления, и звукъ от сѣчения 
мечнаго, яко же и езеру померзъшю двигнутися, и не бѣ видѣти леду, 
покры бо ся кровию.41
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На прЕДУБЕДЕНоСТТа

Пламен Павлов

Цар Константин Тих–Асен е сред онези български владетели, ко-
ито и до днес са олицетворение на държавническа посредственост, 
недалновидност, слаба политическа воля, безпомощност пред враго-
вете на страната. Дали тази представа отговаря на истината? За да се 
оцени, че не е така е достатъчен дори един бегъл поглед върху упра-
влението и трагичната съдба на този български владетел.

Константин управлява България цели двадесет години и е най-
представителната фигура на български цар „между“ Иван Асен ІІ 
(1218–1241) и бунтаря Ивайло (1277–1280). Това „съседство“ немину-
емо го поставя в сянката на техните ярки фигури – обстоятелство, кое-
то никак не е без значение за образа му в очите и на историците, а и на 
изкушените от историята читатели. И все пак, Константин е начело на 
държавата двадесет години – след Иван Асен ІІ нито един от владете-
лите от размирния ХІІІ в. не е управлявал толкова дълго. Дори и този 
„статистически“ факт показва, че Константин Асен съвсем не може да 
бъде оценяван като човек, лишен от качествата, които обикновено му 
се отказват от изследователите.

Константин е роден в Скопие и е син на видния болярин Тих. По 
майчина линия е потомък на сръбската династия Неманичи, най-веро-
ятно като внук на крал Стефан Първовенчани. Сродяването на неговия 
баща със сръбския владетелски род надали е случайно, което свиде-
телства за определена близост на Тих до българските царе Калоян или 
Борил, в чието време е сключен въпросният брак.

Константин е съвременник и участник в драматичните събития, 
хвърлили България в една от най-тежките и продължителни кризи в 
нейната история. След смъртта на Иван Асен ІІ през лятото на 1241 г. 
над страната надвисват тъмни облаци. През 1242/1243 г. земите на 
обширното царство са прегазени от монголите (татарите), завръща-
щи се от похода на хан Бату в Средна Европа. България изпада в три-
бутарна зависимост към новата суперсила в Източна Европа – „Злат-
ната Орда“, а татарските набези нанасят тежки загуби на нейното 
стопанство, градове и военна мощ. Сърбия се откъсва от българското 
влияние, а засилилата се Никейска империя хвърля хищни погледи 
на север.



107

цар конСтантин аСен (1257–1277) във ФокуСа на предубеденоСтта ... 

Сложно е и вътрешното положение – управляващият елит е разди-
ран от противоречия. Малолетният цар Коломан I Асен (1241–1246) 
става жертва на заговор. На престола идва също така малолетния Ми-
хаил II Асен (1246–1256), което веднага е използвано от съседите – 
Никейската империя завладява голяма част от югозападните българ-
ски земи (дн. Македония), а Унгария окупира областите на Белград и 
Браничево. Важно място в българската политика играе руският княз 
Ростислав Михайлович, тъст на младия цар и унгарски васал. При 
избухналата война с Никея Ростислав предава българските интереси, 
което компометира Михаил Асен. Той е убит от братовчед си Коло-
ман II Асен (1256 г.), който на свой ред става жертва на вътрешни-
те междуособици. Руският авантюрист също заявява претенции към 
българската корона, като и по-късно в документи на латински език 
се подписва като „император на българите“. Кризата, съпроводена от 
външна намеса, ескалира до краен предел.

След гибелта на Михаил ІІ Асен и Калиман ІІ престолът е зает от 
непопулярния Мицо Асен (1256–1257), зет на Иван Асен и Ирина. С 
какво по-точно Мицо предизвиква недоволството на преобладаващата 
част от българското болярство е трудно да се отговори, но за първи 
път след смъртта на Иван Асен ІІ то проявява забележително едино-
мислие. Срещу „ленивия и изнежен“ Мицо е издигнат именно Кон-
стантин Тих от Скопие, като в екстрен порядък е уреден негов брак 
с никейската принцеса Ирина Ласкарина Асенина, внучка на Иван 
Асен ІІ. По този начин династичните предимства на Мицо са обезси-
лени, а самият той е прогонен от столицата Търново.

Защо Константин печели подкрепата на болярството? Очевидно към 
1257 г. той е доказала се и авторитетна личност, позната далеч извън 
стените на Скопие. Освен с участието си в други военни и политически 
събития, вероятно Константин Тих е човекът, имащ решаващи заслуги 
за спирането на никейските завоевания в Македония през 1256 г.

С възцаряването на Константин Тих, който вече носи и династично-
то име „Асен“, проблемите в страната ни най-малко не свършват. Мицо 
намира подкрепа в източните български земи, като по всяка вероятност 
се опитва да възроди столичното положение на Велики Преслав. В раз-
разилата се гражданска война се намесва Никейската империя, която 
подкрепя ту единия, ту другия претендент. Аналогично е поведението 
и на северозападната съседка на царството – силната във военно от-
ношение Унгария. Вмешателството в българските вътрешни дела става 
още по-сериозно, когато император Михаил VІІІ Палеолог освобождава 
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Константинопол от латинската власт и възстановява легитимната Ви-
зантийската империя (1261 г.). В крайна сметка цар Константин надде-
лява, но Мицо предава южните черноморски земи на Византия, като в 
замяна получава имения около древната Троя в Мала Азия (1263 г.).

Българските размирици са използвани от агресивното кралство Ун-
гария. През 1259 г. унгарски войски атакуват отвъддунавските владения 
на България във Влашко, а през 1260 г. следва български контраудар към 
Северин в Мала Влахия (Олтения). През следващите години военните 
сблъсъци продължават, при които отделни унгарски отряди проникват 
дълбоко в страната, достигайки до Плевен и дори до Търново. Главна 
роля като главнокомандващ българските сили играе руският изгнаник, 
потомъкът на киевските князе – Яков Светослав. Именно той, според 
някои като управител на Видин, се сражава с унгарците, включително 
и отвъд Дунава. Въпреки че по принцип остава лоялен към цар Кон-
стантин, Яков Светослав влиза в плановете на византийската полити-
ка. Ромеите му дават за съпруга една внучка на Иван Асен ІІ, с което 
превръщането му в съперник на царя е въпрос на време. Руският княз 
получава от Византия и високата титла „деспот“. Според общоприетата 
представа той сече свои монети, като поставя на анверса им лика на св. 
Димитър Солунски – небесният покровител на династията Асеневци. 
Според други специалисти обаче тези монети са на Теодор Светослав.

Цар Константин Асен е първият изявен „монетарист“ в нашата 
средновековна история. При него в столицата Търново е устроена мо-
нетарница, която отсича милиони монети от различни типове. Някои 
от тях, каквато е установената практика, наред с утилитарните си функ-
ции, играят ролята и на пропагандно средство. Една от емисиите пред-
ставя за първи път в българското монетосечене царя на кон, с което е 
подчертана победата над ромеите във войната от 1264–1265 г. Финан-
совата политика на владетеля вероятно е стабилизирала разстроените 
държавни финанси, което обаче, както обикновено, се е отразило не-
благоприятно на „масовия данъкоплатец“ – още една причина за пъл-
зящо недоволство към Константин с течение на годините. Впрочем, 
ожесточеният спор с Византия за пристанищните градове по южния 
черноморски бряг (Несебър, Анхиало, Созопол, Ахтопол и др.) нада-
ли е само „въпрос на чест“ – повече от ясно е, че загубата им е лишила 
България от търговски позиции и солидни финансови приходи.

Във външната политика главният противник за Константин Асен 
си остава Византия. Според византийските автори той е тласкан в тази 
посока от съпругата си Ирина, която иска да отмъсти за брат си Йоан ІV 
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Ласкарис. Младият император през 1261 г. е отстранен от своя регент 
Михаил Палеолог и ослепен. Разбира се, тази емоционална причина не 
е главната. „Ябълката на раздора“ си остават отнетите от Византия гра-
дове и земи по южното българско Черноморие, в Тракия и Македония. 
Костантин Асен се включва в антивизантийските коалиции, замисляни 
от краля на „двете Сицилии“ (островът и Южна Италия със столица 
Неапол) – Шарл д’Анжу. Най-големи възможности и ресурси за удари 
срещу Византия обаче предоставят връзките със „Златната орда“.

През 1264–1265 г. цар Константин повежда сложна дипломати-
ческа игра. В нея влизат държаният като почетен пленник във Ви-
зантия бивш селджукски султан Иззеддин Кайкавус, един загадъчен 
негов „чичо“, който е татарски наместник в Крим, както и самата 
„Златна орда“. Съюзените български и татарски сили нахлуват „през 
теснините на Хемус“, византийската отбрана в Тракия е пометена, а 
Михаил VІІІ Палеолог не е в състояние да организира никакво про-
тиводействие. Императорът панически бяга от среща с противника, 
чиито набези „[...] като буен огън обхващаха цялата страна [...]“ Бъл-
гарският цар „[...] винаги следеше къде станува императорът, за да го 
залови [...]“ Михаил Палеолог се спасява като по чудо, като изоставя 
на произвола на съдбата остатъците от армията си и населението в 
околните селища. Част от приближените на императора, заедно със 
султан Изеддин, се укриват зад крепостните стени на Енос. След дълга 
обсада гражданите на Енос предлагат на цар Константин да предадат 
султана и неговите богатства, като в замяна противникът се оттегли. 
Войната приключва, а татарите, натоварени с тежка плячка и хиляди 
пленници, се завръщат в своите земи.

Водещата роля на българския цар в този поход не подлежи на съм-
нение. Негативната оценка на редица български историци (Петър Ни-
ков, Васил Златарски, Петър Мутафчиев и др.) няма сериозни аргумен-
ти. Обвиненията, че с действията си цар Константин „[...] показал пътя 
на татарите към България“, както и изводът, че България не е спечелила 
нищо от тази война, са несъстоятелни. Съвременниците свидетелстват 
за засилен български натиск в Тракия чак до 1273–1274 г. Вероятно по 
същото време България си връща още територии в Македония, като 
запазва и своите земи в района на Дунавската делта.

След смъртта на младата си съпруга Ирина (1268 г.) цар Констан-
тин променя политическия курс – сближава се с Византия, като се 
жени за племенницата на императора – Мария Кантакузина. Ромеите 
безцеремонно нарушават обещанието да върнат черноморските земи 
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като зестра на царицата, включително и след раждането на престоло-
наследника Михаил. Враждата избухва с нова сила, като в нея отново 
важна роля играят татарите от „Златната орда“. През 1273 г. византий-
ска Тракия е обект на опустошително татарско нахлуване. То е предиз-
викано от Андроник Тарханиот, управител на Одрин и „вътрешните 
земи на Хемус“ – завзетите от Византия през 1263 г. Месемврия, Ан-
хиало, Созопол и Ахтопол. Една арменска приписка от българската 
столица Търново от същата 1273 г. отбелязва този поход „[...] срещу 
гръцкия народ“. На пръв поглед, в действията няма “българска връз-
ка“. Самият Михаил Палеолог в своята автобиография обаче заявява: 
„Българите, които доскоро бяха облагодетелствани от нас, се оказаха 
неблагодарни и дадоха на масагетите [татарите] свободен проход да 
нахлуват в нашата Тракия и дори им оказаха съдействие при нашест-
вието [...]“

Един от оспорваните паметници на средновековната българска 
дипломатика е Виргинската грамота на цар Константин Асен. Неза-
висимо от въпроса за нейната автентичност в познатия ѝ днес вид, 
определено се знае, че този български цар е издал дарствена грамота 
на прочутия манастир „Св. Георги“ в своя роден град Скопие. В свой 
аналогичен акт от 1300 г. сръбският крал Стефан Урош ІІ Милутин 
(1282–1321) се позовава на грамотата на цар Константин Асен. Цар 
Константин не забравя своя роден край и неговите светини, като след-
ва стародавната традиция от времето на цар Роман (978–997), създате-
лят на тази обител, както и примера на Калоян, Иван Асен ІІ и Кали-
ман І Асен, покровители на този манастир.

Въпросът за българските позиции в днешна Вардарска Македония 
е принципен, тъй като нерядко се оспорва възможността дори и Скоп-
ската област по онова време да е в пределите на България. Естествено, 
само идване на Константин от Скопие в Търново опровергава подобна 
конскрукция, а и завоеванията на Никейската империя във войната от 
1254–1256 г. надали са достигали на север по-далеч от Прилеп.

Във времето на цар Константин Асен завладените българските 
земи в Южна и Средна Македония са ябълка на раздора между Никея 
и Епирското деспотство. През 1257 г. сръбският крал Урош І изпра-
ща военен отряд към Прилеп в подкрепа на епирския деспот – един 
от първите симптоми за бъдещите сръбски завоевания. През 1259 г. 
великият доместик (командващ сухопътните сили) Йоан, брат на ре-
гента Михаил Палеолог, атакува епирските владения в Македония: 
„[...] Белград (Берат), Полог и Колония, подчинява Кастория (Костур) 
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и Пелагония (Битоля), Драч, Черникон, Девол и Прилеп, Воден и Во-
строн (Острово), езерен остров, Петра, Преспа, Старидол и Охрид 
[...]“ Както виждаме, в този списък ги няма Скопие, Щип, Велбъжд 
(Кюстендил) и други градове и селища, които би трябвало да остават 
на територията на българското царство.

Виргинската грамота, за съжаление, не е датирана. В нея обаче 
фигурират села и местности в Прилепско, включително планината Ба-
буна, Кичевско и Полог. Напълно възможно е в периода 1265–1273 г. 
българският цар да е разширил своята власт на юг, присъединявайки 
посочените области. Българските земи в Северна и Средна Македония 
остават под властта на Търново и при Ивайло (1277–1279/80) и Иван 
Асен ІІІ (1279–1280). Те са изгубени най-вероятно в началните години 
от царуването на Георги І Тертер (1280–1292). И това е един от печал-
ните резултати от задълбочаващата се вътрешна криза в България през 
втората половина на ХІІІ в.

Своеобразен „фатален“ вододел в трудното и противоречиво цару-
ване на Константин Асен е 1274 година. Именно тогава Михаил VІІІ 
Палеолог с цената на много усилия, дарове и унижения привлича сре-
щу България опасен съюзник – татарския хан сепаратист Ногай, кой-
то заграбва най-северните райони на Добруджа. Негова резиденция 
става  българската крепост Облучица/Исакча, където той сече и свои 
монети. Предмостието южно от Дунавската делта прави татарските 
опустошения постоянен бич за българите.

Още в началото на своето царуване цар Константин Асен е ранен 
по време на лов и изпада в тежка инвалидност. С течение на време-
то състоянието му се влошава, от което правят опит да се възползват 
дворцовите и аристократични „партии“ и клики. В тази тежка ситу-
ация държавните дела са обсебени от амбициозната царица Мария 
Кантакузина. Тя подлага на репресии непокорното болярство, а през 
1276 г. могъщият деспот Яков Светослав, най-опасният претендент за 
търновски трон, е ликвидиран. Властната и енергична Мария се стре-
ми да намери съюзник срещу Византия в лицето на неаполитанския 
крал Шарл д’Анжу и султана на Египет, „мамелюкът“ и куманин по 
потекло – Байбарс. Тя се меси дори във вътрешните работи на Визан-
тия, подкрепяйки православната опозиция срещу униатския курс на 
нейния царствен вуйчо.

За съжаление, Мария и Константин не могат да открият „проти-
воотрова“ на татарската заплаха. В резултат на татарските набези в 
страната избухва невиждано по мащабите си въстание – срещу потом-
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ствения аристократ се изправя „свинепасът“ Ивайло, а цар Констан-
тин загива в първата голяма битка с въстаниците.

„Константин Тих е една от най-трагичните фигури в историята 
на Второто българско царство“ – пише Иван Божилов, и продължава: 
„Не би могло да се каже, че той не се опитва да изведе България от 
критичното състояние, в която се намирала тя, но съдбата проваляла 
всичките му усилия [...]“ Цар Константин Тих–Асен не може да бъде 
набеждаван за посредствен и слаб владетел. Наред с големите про-
вали, той има и своите заслуги към българската държава. Неговото 
място може и да не е при „великите“, но категорично не трябва да бъде 
сред забравените държавници от нашата история.
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„ГръцКИЯТ“ проЕКТ На орДЕНа На  
Св. ЙоаН ЙЕрУСаЛИМСКИ

Владислав Иванов

След установяването на главната си квартира на о-в Родос в нача-
лото на XIV в. католическият военно-монашески орден на св. Йоан, 
известен още като „Хоспитала“ или „Религията“, взима активно учас-
тие в кръстоносните походи и борбите на латинските държави и вла-
дения на Изток, насочени срещу настъплението на мюсюлмански 
сили като египетските мамелюци и турските емирати в западна Мала 
Азия и източното Средиземноморие. Хоспиталиерските владения се 
разпростират върху редица острови, разположени покрай югозапад-
ния бряг на Мала Азия и представляват своеобразна бариера срещу 
пиратските нахлувания на турците в Егея. Въпреки това критиците на 
йоанитите на Запад не спират да сипят обвинения срещу ниската спо-
ред тях кръстоносна активност и ефективност на ордена и да предла-
гат разформироването му. Към средата на века критиките се засилват. 
За периода са типични изказвания като това на известния италиански 
хуманист Франческо Петрарка (1304–1374): „Родос, (който трябва да 
бъде) щит на вярата, лежи ненаранен, безславен.“1

 Като алтернатива на тези обвинения в средата на XIV в. в папските 
среди в Авиньон възниква идеята Хоспиталът да бъде прехвърлен ня-
къде в Анатолия или Палестина, за да бъде по-ефективен и да открие 
нов и по-широк фронт в борбата срещу „неверниците“. Запознатите с 
положението на Изток кръстоносни теоретици и членове на йоанит-
ския орден обаче с право възразяват, че предлаганото преместване на 
Хоспитала на контролираните от силните мюсюлмански държави те-
ритории не би довело до нищо друго освен до унищожаването му. 

През 1354–1355 г. папа Инокентий VI (1352–1362) отправя сурови 
критики срещу бездействието на хоспиталиерите. Той им напомня, че 
те получават дарения e, за да се сражават срещу „неверниците“ и ги 
заплашва, че ще ги прехвърли от Родос някъде на азиатския континент.2 
Тази заплаха в крайна сметка не е изпълнена, но през 1356 г. е свикан 
събор на ордена в Авиньон, на който под натиска на папата са приети 
някои административни и дисциплинарни реформи, които впоследствие 
са записани в хоспиталиерските законови правилници (Статути).

Опитите за реформиране на ордена са свързани с намеренията на 
Инокентий VI да започне да провежда по-активна кръстоносна полити-
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ка на Изток. Основната му мотивация затова е свързана с възпирането 
на турското настъпление, което в началото на понтификата му вече е 
преминало географските граници на европейския континент. Падането 
на голямото византийско пристанище Галиполи в началото на 1354 г. 
в ръцете на османския емир Орхан (1324–1361) предизвиква паника 
в Константинопол.3 На 15 декември 1355 г. император Йоан V Палео-
лог (1341–1391) изпраща до Авиньон пратеничество, в което предлага 
сключването на църковна уния и признаване на върховенството на па-
пата срещу изпращането на военна помощ.4 През лятото на следващата 
година, на 17 юли, папската канцелария в Авиньон подготвя писма до 
краля на Кипър – Юг IV дьо Люзинян, великия магистър и върховния 
съвет на Хоспитала на Родос и правителствата на Генуа и Венеция, т.е. 
до най-значимите католически сили в Леванта в този момент.5 В писма-
та Инокентий VI със задоволство ги уведомява, че търсещата светлина 
на истинската вяра е озарила император Йоан V чрeз решението му 
да отхвърли „схизматичните грешки на гръцкото минало“ и да при-
знае първенството на Римския престол. Веднага щом той потвърдял 
акта на своето преминаване в католическата вяра в присъствието на 
изпратените своевременно папски легати Пиер Тома и Гулиелмо Кон-
ти, гореизброените сили ще му окажат подкрепа срещу „агресията на 
неверниците“.6 Църковната уния между Константинопол и Авиньон 
действително остава несключена през 1356 г.,7 но чрез акта на импера-
тор Йоан V официалният диалог между разделените църкви е успешно 
подновен и въпросът остава отворен през последвалите десетилетия. 

Орденът на Св. Йоан Йерусалимски на Родос играе важна роля в 
плановете за Изтока на Авиньонската Курия от средата на 50-те го-
дини на XIV в., както за сключването на уния с Византия, така и за 
оказване подкрепа на изпадащите във все по-дълбока криза латински 
владения в Гърция. Това става явно, когато между 1356–1358 г. Ино-
кентий VI дава одобрението и подкрепата си за секретен план, целящ 
установяването на хоспиталиерите в континентална Гърция и по-точ-
но в Морея (дн. п-в Пелопонес).8 По ред причини този проект вече 
изглежда далеч по-реалистичен, отколкото предишните предложения 
за прехвърляне на ордена в т.нар. Свети земи на Сирия и Палестина, 
които се намират под здравия контрол на военизирания Мамелюкски 
султанат и в завладяното от кръстоносците през 1344 г. пристанище на 
Смирна, чийто хинтерланд е владян от турците. 

Като утвърдена католическа институция, хоспиталиерите се полз-
ват с определен авторитет и поддръжка сред латинските владения в 
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Гърция още от времената на тяхното основаване при Четвъртия кръс-
тоносен поход в началото на ΧΙΙΙ в. Те са и едни от немаловажните зе-
мевладелци на контролираните от франките балкански територии, осо-
бено след като получават и тамошните владения на ордена на Храма 
(тамплиерите) през първата четвърт на XIV в. От стратегическа гледна 
точка континентална Гърция представлява един по-удобен и сигурен 
плацдарм за разгръщането на военния потенциал на ордена и евенту-
ална кръстоносна активност под неговата егида. Предвид тези факти, 
не е учудващо че „гръцкият“ проект намира многобройни поддръжни-
ци в хоспиталиерските среди. Всъщност първият опит за по-сериозна 
намеса на йоанитите в политическите дела на латинска Гърция датира 
още отпреди началото на понтификата на Инокентий VI, когато през 
1349 г. орденът разменя свои земи на о-в Сицилия срещу силната кре-
пост Каристос, разположена на о-в Евбея, недалеч от континенталния 
бряг.9 Заемането ѝ има голямо значение, тъй като фактически бележи 
началото на опитите на Хоспитала за установяване в Гърция.

В изпълнение на одобрения от папа Инокентий VI план предста-
вители на йоанитите започват преговори за закупуването на правата 
върху латинското княжество Ахая с един от претендентите за него-
вото управление – пиемонтският благородник Джакомо ди Савоя-
Ахая (1334–1367). Джакомо е носител на титлата принц на Ахая по 
наследство от баща си – Филипо I ди Савоя-Ахая, господар на Пие-
монт (1282–1334), който пък се сдобива с нея след брака си с Изабел 
дьо Вилардуен, която принадлежи към старата управляваща династия 
на княжеството.10 Според Джакомо Босио (1544–1627), един от офи-
циалните историци на ордена на Св. Йоан, през 1356 г. Инокентий VI 
убеждава йоанитите да закупят от неговия съименник княжеството на 
Ахая, за да „осигури властта и подчинението на Светия престол над 
страната.“ Въпросът за negotio dell’ Acaia е споменат неколкократно в 
цитираната от Босио кореспонденция от 1356–1357 г. между великия 
магистър на ордена Роже дьо Пенс (1355–1365 г.) и папата в Авиньон.11 
Същевременно са започнати и преговори с тези, които de facto упраж-
няват властта над Ахая тогава. Това са италианските Анжуйци, които 
по силата на договор, сключен с бащата на Джакомо ди Савоя-Ахая още 
през 1307 г., са върховни сюзерени на княжеството и никакво прехвър-
ляне на правата върху него не може да се извършва без тяхното одобре-
ние. По това време титулярен принц на Ахая от фамилията д’Анжу е 
Робер II от Таранто (или Робер II дьо Тарент, 1332–1364 г.), към когото 
именно се обръщат представителите на ордена и Папството.
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През 1357 г. политическата ситуация в Морея изглежда подходя-
ща за осъществяването на планирания трансфер. Страната в послед-
ните години неколкократно е подлагана на тежки грабителски напа-
дения от пиратските флотилии на различни турски емирства, срещу 
които явно липсва ефикасна защита. Отбраната на Ахая и другите 
зависими от нея латински владения, намиращи се под върховенството 
на италианските Анжуйци в континентална Гърция,12 е усложнена и 
от факта, че  техните върховни владетели от този период по правило 
не резидират там, а управляват от дистанция, назначавайки свои за-
местници с титлата баил в столицата Кларенца. Преминаването на 
Ахая под владението на институция като Хоспитала, която е създаде-
на и предназначена да действа в Леванта, и наличието на постоянна 
и добре подготвена армия, което предлага орденът, без съмнение би 
спомогнало за по-успешната защита на франкска Гърция от нападе-
нията на турските „неверници“. Преговорите в южна Италия, водени 
от представител на ордена на Св. Йоан и архиепископа на Салерно в 
качеството си на папски легат с Робер II от Таранто, обаче не се увен-
чават с успех.13 Последният твърдо отхвърля предложението им за за-
купуване на правата върху Ахая. Съдейки по последвалите събития, 
британският историк Антъни Лътрел допуска, че папско-хоспитали-
ерската оферта към Робер, която не ни е известна в подробности, не е 
включвала закупуване на цялото княжество, а само определени кре-
пости, които притежават ключово стратегическо местоположение за 
защитата му, каквато например е Коринт.14 Това предположение, макар 
и на този етап да не може да се смята за напълно доказано, има своите 
основания. Турските пирати, нападащи бреговете на латинска Морея, 
явно по това време действат като съюзници на фактическия управник 
на Атинското дукство – маршал Рохер де Лурия.15 Земите, разположени 
на егейския бряг в северната част на Пелопонес, представляват гранич-
на зона между Каталанската компания и Ахая и неслучайно именно те 
са се превърнали в основен прицел за нападенията на „неверниците“. 
Сред крепостите в тази област най-важен е Коринт, чието местополо-
жение го превръща в своеобразен ключ за владеенето на Пелопонес. 
Непосредствено след като отхвърля предложението на Инокентий VI 
и Ордена на св. Йоан, през 1358 г. Робер II от Таранто предоставя вла-
дението над Коринт и околните земи на един свой подчинен, който 
заедно с това поема и задължението да се бори срещу турците. Този, 
който (според хипотезата на Лътрел) получава Коринт вместо Хоспи-
тала, е представител на една от най-влиятелните флорентински бан-
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керски фамилии. Името му е Николо Ачиайуоли (1310–1365), велик 
сенешал на Неаполското кралство.16

Така чрез отказа на Робер II първият опит на ордена на Св. Йоан 
да се сдобие с по-обширни владения на Балканите завършва с неуспех. 
Хоспиталиерите обаче, за разлика от новия владетел на Коринт – Нико-
ло Ачиайуоли, се споменават в състава на една християнска коалиция, 
формирала се в края на 1359 или началото на 1360 г.17 от редица регио-
нални сили за борба с турските пирати. Според арагонската версия на 
т.нар. „Морейска хроника“, участници в нея са баилът на Ахая Готие 
дьо Лор, венецианците, родоските рицари под командата на великия 
магистър фра Раймон Беранже (1365–1374) и византийският деспот 
на Морея – Мануил Кантакузин (1349–1380). Съюзниците обединяват 
корабите си и успяват да разбият една голяма турска флота при Мега-
ра. В сражението са изгорени 35 турски съда. Оцелелите от разгрома 
турци се спасяват на територията, контролирана от техния съюзник 
Рохер де Лурия в Беотия. От своя страна, след победата си при Мегара 
християнската коалиция се разпада.18 Участието на хоспиталиерите в 
тази „морейска“ лига показват, че  орденът не загубва интереса си към 
континентална Гърция и след дипломатическия си неуспех в Италия.

Преговорите от 1356–1358 г. представляват само начало в опитите 
за реализация на „гръцкия“ проект на Ордена на св. Йоан Йерусалим-
ски. Привидното изоставяне на този проект, което наблюдаваме през 
следващите години, може да се отдаде на временното преориентиране 
на папската и хоспиталиерската политика на изток от Морея. Апелите, 
отправяни от византийския император Йоан V Палеолог, за помощ към 
Запада, обещанията му за сключването на църковна уния и нараства-
щата опасност от настъплението на османците на Балканите предиз-
викват изпращането в района на папския легат Пиер Тома. Той оста-
ва задълго на Изток, пропагандирайки през това време кръстоносната 
идея и действайки активно за практическата ѝ реализация. Кулминация 
на кръстоносната политика от този период представляват походите на 
кипърския крал – Пиер I дьо Люзинян (1358–1369) в източното Среди-
земноморие и „Зеления граф“ – Амедео VI Савойски (1343–1383) на 
Балканите. Родоските рицари взимат активно участие във всички тези 
начинания, което естествено измества вниманието им от Гърция.19 

Следващият сериозен опит за реализирането на „гръцкия“ проект 
на Ордена на св. Йоан Йерусалимски се провежда през 70-те години 
на XIV в. Новият папа Григорий XI (1370–1378), който през януа-
ри 1377 г. с помощта на видния хоспиталиер фра Хуан Фернандес де 
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Ередия най-накрая успява да осъществи дългоочакваното завръщане 
на Светия престол от Авиньон в Рим,20 е силен поддръжник на кръс-
тоносната идея. Въпреки това в самото начало на понтификата му е 
сключен мирен договор с мамелюкски Египет. Малко по-късно обаче, 
на 26 септември 1371 г., една християнска армия, съставена от войски-
те на двама от най-силните балкански владетели – братята крал Въл-
кашин и деспот Углеша Мърнявчевичи, претърпява пълен разгром от 
османските турци в битката при Черномен. Алармиран за тази мюсюл-
манска победа, папата, въпреки продължаващата Стогодишната война 
между Англия и Франция, която през тези години ангажира внимани-
ето на западните сили, се опитва да организира кръстоносен поход, 
за да помогне на балканските държави и в частност на Византия да 
спрат турското настъпление.21 Основното оръжие, което предвижда да 
използва в това начинание, са родоските рицари.22

През октомври 1374 г. Григорий XI изпраща двама теолози и два-
ма високопоставени хоспиталиери – фра Хесо Шлегелхолтц и фра 
Бертран Флот, в Константинопол. Впечатлението от византийския 
василевс на Запад по това време е по-скоро негативно. Новините за 
сътрудничеството на Йоан V с османския емир Мурад I (1361–1389) 
през 1373 г., във връзка с потушаването на съвместните бунтове на 
синовете им Андроник IV и Сауджи (Савджъ) срещу тях и прехвърля-
нето по този повод на османски войски в Европа,23 не са посрещнати 
с възторг в Авиньон. Папско-хоспиталиерското пратеничество оба-
че постига определени и в известна степен неочаквани успехи. След 
близо едногодишен престой в Константинопол, през есента на 1375 г. 
пратениците се връщат в Авиньон с новините, че императорът обещал 
да предаде Солун и  „един друг град“ под властта на папата. Тези гра-
дове трябвало да бъдат предоставени на Ордена на св. Йоан, който да 
разположи свои гарнизони в тях и да ги защитава. При получаването 
на тези вести папата незабавно обявява намерението си да проведе 
passagium contra Turchos pro liberatione partium Grecie.24 

Един пасаж от писмото на папа Григорий XI до кралицата на Не-
апол – Жана I д’Анжу (1343–1382) от 27 октомври 1375 г., позволява 
допускането, че „другият град“, обещан от Йоан V, чието име не е спо-
менато изрично, е Галиполи. Обявената цел на помощта, която Гри-
горий иска от Жана, е възпрепятстване на преминаването на турците 
от Turchia (Мала Азия)25 в „Романия и България“.26 Очевидно е, че в 
случая става въпрос не за други турци, а за османците. Предвид сред-
новековната логистика изпълнението на целта на папата е постижимо 
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само при условие, че се притежава контрола върху проливите между 
Европа и Азия, където двата континента почти се допират, т.е. върху 
Босфора и Дарданелите. Трудно е да допуснем, че Йоан V би се съгла-
сил да предостави и самата си столица на Папството, а Константинопол 
е най-значимото византийско пристанище на Босфора. Предложение-
то за предаване на Константинопол едва ли би останало неупоменато 
в изворите при условие, че е споменат Солун, който все пак е „вторият 
град на империята“. При това положение остава възможността „други-
ят град“ да е голямото пристанище Галиполи, разположено на пролива  
Дарданели. Именно този дълъг и тесен проток е обичайният и пред-
почитан път, който османските турци използват, за да се прехвърлят в 
Европа. През 1373–1375 г. Галиполи се намира под византийска власт, 
благодарение на отнемането му от турците от кръстоносците на граф 
Амедео VI Савойски през 1366 г. Този факт дава основание на мнозина 
модерни историци да твърдят, че преминаването на османски войски в 
Европа в този период е било твърде затруднено и е било възможно да 
стане само със съгласието на императора, което и се случва през 1373 
г.27 Снабдено със силен гарнизон и флот,28 важното пристанище би мог-
ло да се превърне в сериозно препятствие по пътя между азиатската и 
европейската част на вече оформящата се Османска империя. 

Несъмнено инспириран от предложението на Йоан V, папа Григо-
рий XI решава незабавно да мобилизира военната сила на Ордена на 
св. Йоан. На 15 октомври 1375 г. от папската канцелария са разпра-
тени писма до хоспиталиерските приории, които призовават братята 
от ордена на събор под председателството на фра Хуан Фернандес де 
Ередия в Авиньон.29 На събора освен Ередия присъстват лично прио-
рите на Франция, Шампания и Сен Жил и наскоро завърналият се от 
Константинопол фра Бертран Флот. На него е решено за подготвяния 
passagium да бъдат мобилизирани 500 братя-рицари, всеки с по един 
scutifer (щитоносец). На 8 декември 1375 г. Григорий XI разпраща 
були до европейските приории на ордена, с които дава ход на моби-
лизацията. Същевременно той проявява и значителна дипломатическа 
активност, изпращайки свои емисари до силни западноевропейски 
владетели с интереси на Балканите (като унгарския крал Луи I д’Анжу 
(1342–1382) и Жана I Неаполска). Целта на пратеничествата е да убе-
ди монарсите да се включат със свои войски в кръстоносния поход. 
Усилията на папата в тази насока обаче остават без резултат.

Преди да се стигне до някакви по-решителни действия и хоспи-
талиерската мобилизация да завърши, в политическото положение на 
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Изток настъпват неочаквани обрати. Докато Григорий XI временно 
отклонява вниманието си от организирането на похода, вплитайки 
се все по-сериозно в т.нар. „Война на осемте светци“ (1375–1378) 
в Италия,30 през лятото на 1376 г. метежният син на Йоан V – Анд-
роник IV Палеолог, успява да избяга от затвора. С турска и генуезка 
помощ той успява да завземе властта в Константинопол и на свой ред 
да плени и затвори баща си. По същото време венецианците окупи-
рат стратегически важния о-в Тенедос, разположен близо до входа на 
Дарданелите. Този акт става причина за нарастване на напрежението 
между двете търговски републики, разполагащи с най-големите фло-
ти в Средиземноморието и в крайна сметка за избухването на крайно 
ожесточения конфликт между тях, известен като „войната Киоджа“ 
(1378–1381).31 Спорът за Тенедос и цената, която Андроник IV Палео-
лог плаща за османската помощ – връщането на Галиполи на Мурад,32 
буквално „затварят“ проливите за подготвяната на запад кръстоносна 
експедиция след първата половина на 1376 г.

Така за Папството и Ордена на св. Йоан остава възможността или 
да изоставят начинанието, или да насочат вече събраните сили и сред-
ства към някоя друга балканска област, където политическите обстоя-
телства са благоприятни и има нужда от тях. Слабите латински държа-
вици в континентална Гърция, намиращи се в перманентен конфликт 
със съседите си и опустошавани периодично от турските пирати, в 
средата на 70-те години на века изглеждат подходяща дестинация. 
Самите те също са заплашени от настъплението на османците. След 
битката при Черномен турските набези по суша навлизат дълбоко в 
Балканите и започват да засягат пряко франкските владения в Средна 
и Южна Гърция. Още през 1372 г. Григорий XI пише на унгарския 
крал Луи д’Анжу, че турците извършват нападения „до пределите на 
Сърбия, Албания, княжеството на Ахая и Атинското дукство.“33 

Създалата се по този начин политическа обстановка е благоприят-
на за съживяването на „гръцкия“ проект на Ордена на св. Йоан. На 10 
август 1376 г. великият магистър на Хоспитала – фра Робер дьо Жюи-
ли (1374–1377) споменава за евентуалното провеждане на кръстонос-
на експедиция към Атинското дукство.34 Вероятно през същия месец 
неаполската кралица Жана I д’Анжу (1343–1382), която след 1373 г. 
лично е поела суверенитета над Ахая, дава под наем своето морейско 
княжество на ордена за срок от пет години срещу годишна рента от 
4 000 дуката.35 По този начин тя се превръща в единствения западно-
европейски монарх, който оказва някакво съдействие на плановете на 
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Светия престол и на Хоспитала. Същевременно крал Луи I д’Анжу, 
към когото папа Григорий XI и хоспиталиерите също са се обърнали за 
помощ, влиза в конфликт с тях заради новоизбрания приор на ордена в 
Унгария и отказва да се намеси по какъвто и да било начин.36

Изразеното намерение на Жюили за провеждането на поход към 
Атинското дукство по всяка вероятност е свързано с продължаващата 
от началото на 70-те години гражданска война между каталаните от 
Тива и от Атина.37 Положението там се усложнява допълнително през 
1377 г. от смъртта на сюзерена на Каталанската компания – краля на 
Сицилия – Фредерик III и последвалия конфликт за наследяването 
му между дъщерята Мария и краля на Арагон – Пере IV Церемони-
ални (1336–1387), който рефлектира и върху Атинското дукство.38 
Същевременно над латинските владения в Гърция, освен турската, 
все по-осезаемо надвисва още една опасност от завладяване – ал-
банската. Експанзията на албанските племена в Средна Гърция при-
добива застрашителни размери под вещото ръководство на деспота 
на Арта  – Джин Буа Шпата (1358–1399).39 Тези проблеми вероятно 
са сред основните, обсъждани на свикания от новия хоспиталиерски 
баил на Ахая фра Даниеле дел Карето, парламент на бароните и пре-
латите на княжеството в столицата Кларенца през втората половина 
на 1376 или началото на 1377 г.40

Докато Хоспиталът утвърждава властта си над Ахая, великият ма-
гистър дьо Жюили умира в Родос на 29 юли 1377 г. Постът му оста-
ва вакантен до 24 септември същата година, когато папа Григорий ΧΙ 
с нарочна була дава лидерската позиция в ордена на своето протеже 
фра Хуан Фернандес де Ередия.41 Произхождащ от иберийското крал-
ство Арагон, Ередия е сред най-емблематичните и важни фигури в 
историята на йоанитите през XIV в. както на Запад, така и на Изток.42 
От средата на века той последователно заема редица висши постове 
в йерархията на ордена в родината си и в папския двор в Авиньон и 
е адмирал на флотата на Григорий ΧΙ по време на историческото му 
плаване от Прованс до Италия в началото на 1377 г.

Чрез назначението на Ередия43 Григорий ΧΙ несъмнено цели както 
издигането на фаворита си, така и форсирането на замисления вече от 
дълго време кръстоносен поход в Гърция.44 С наемането на Ахая от 
Жана Ι д’Анжу орденът е успял практически да реализира плановете 
на Инокентий VI от края на 50-те години. По всяка вероятност той 
дори ги надхвърля, влизайки във владение на цялата територия на кня-
жеството и поемайки суверенитета над васалните му територии, които 
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се простират върху части от континента и от о-в Кефалония на запад 
до о-в Евбея на изток. Разполагайки с такъв обширен и сигурен плац-
дарм, кръстоносният поход на Балканите под върховното ръководство 
на Ордена на св. Йоан вече може да започне.

Въпросът, който стои пред неголямата кръстоносна армия под ко-
мандването на фра Хуан Фернандес де Ередия, която се събира в Не-
апол в края на 1377 г., е към кой точно край на „Романия“ да се отпра-
ви. През същата година орденът е закупил град Воница, разположен 
на крайбрежието на Йонийско море, на южния бряг на днешния залив 
Амвракикос в Епир, от вдовицата на наскоро починалия граф на Ке-
фалония и Занте – Леонардо Ι Токо (1357–1376/77?) – флорентинката 
Мадалена де Буонделмонти. Още в лагера в Италия към експедици-
ята се присъединяват известен брой флорентинци, които с участието 
си в кръстоносния поход избягват отлъчването от църквата, наложено 
на останалите им съграждани.45 Сред тях се намират и двамата братя 
на Мадалена де Буонделмонти Есау (Изаул) и Франческо.46 Вероят-
но те присъстват във войската като представители на сестра си. Тя в 
този момент управлява като регент на малолетния си син тази част 
от латинските владения в западна Гърция, която теоретично адми-
нистративно спада към княжество Ахая. По този начин Мадалена 
след 1376 г. се е превърнала във васал на Хоспитала. В последвали-
те събития, свързани с посоката, в която се отправят кръстоносците, 
бихме могли да видим „дългата ръка“ на неаполското „флорентинско 
лоби“. Последното разполага с много силно влияние и интереси в ла-
тинска Гърция благодарение на сдобилите се там след 50-те години 
на XIV в. с големи правомощия и власт Ачиайуоли и свързаните с тях 
представители на фамилията Буонделмонти. Така по всяка вероятност 
флорентинците повлияват на плановете на Ередия, който, след като  
напуска Италия, насочва флотата си срещу владенията на албанския 
деспот Шпата в Епир и Етолия. 

Към датата на отпътуването на великия магистър от Неапол Шпа-
та държи под обсада Воница и е завладял една друга важна франкска 
крепост, която е била завоювана от Анжуйците в западна Гърция през 
1306 г. – Лепанто (Навпакт).47 Превземането на Лепанто, който се на-
мира близо до входа към Коринтския залив, застрашава комуникаци-
ите на латинците в Гърция със Запада и представлява основателен 
повод за избухване на война между Ахая и деспотството на Арта. В 
началото на 1378 г. кръстоносната армия под водачеството на Ередия 
потегля от Италия, за да атакува впоследствие владенията на Шпата 
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в Западна Гърция. Точният ход на действията ѝ все още не е напъл-
но изяснен,48 но, опирайки се на наличните извори, аз съм склонен да 
се съглася с реконструкцията на събитията така, както е предложена 
от френския историк Дьолавил льо Рул в началото на XX в..49 Според 
него флотилията първо дебаркира при Лепанто, освобождава го след 
обсада от гарнизона на Шпата, а след това се насочва на север по море 
и влиза в пристанището на Воница, където присъствието ѝ е докумен-
тирано между 24 и 29 април 1378 г.50 От Воница рицарската армия, в 
командния състав на която освен Ередия влизат и братята-приори на 
Венеция, Пиза и Капуа, както и адмиралът на ордена фра Паламедо 
ди Джиовани,51 потегля срещу епирската столица на Шпата – Арта, и 
я обсажда. 

Тази на пръв поглед неочаквана посока, която поема кръстонос-
ният поход, би могла да намери обяснението си освен в защита на 
интересите на васалите на Хоспитала в западна Гърция и в по-общия 
контекст на подкрепата на латинската кауза на Балканите срещу ал-
банската експанзия. Агресивната политика, която води деспотатът на 
Джин Буа Шпата с център в Арта, представлява заплаха за васалните 
владения на Ахая и, след превземането на Лепанто, дори и за самия 
център на княжеството в Пелопонес. Показателно за мащабите и на-
стъплението на албанските племена и тяхната военна сила в края на 
70-те години на XIV в. е споменаването в един каталански документ за 
наличието на 1500 албански конници на територията на разкъсвано-
то от вътрешни борби Атинско дукство, където техният предводител 
„Димитър“ неизвестно кога е получил титлата „граф“.52

Изясняването на проблемите, свързани с похода на Ередия срещу 
Арта, не свършва дотук. Докато великият магистър е в Гърция начело 
на войските си, положението в Западна Европа се усложнява поради 
внезапната смърт на папа Григорий XI на 27 март 1378 г. На 8 април 
1378 г. в Рим е избран новият папа Урбан VI (Бартоломео Приняно, 
1378–1389), който е италианец. Почти веднага той влиза в конфликт с 
френските кардинали, с повечето от които Ередия се намира в близ-
ки връзки. Само пет месеца след избора на Урбан VI започва великата 
църковна схизма на Запад, която продължава до 1417 г.53 Впоследствие 
ще открием великия магистър и много от членовете на Хоспитала сред 
поддръжниците на авиньонския антипапа Климент VII (Робер дьо Же-
нев, 1378–1394). Този назряващ през пролетта и лятото на 1378 г. вътре-
шен конфликт в католическата църква по всяка вероятност допринася за 
своеобразното „изоставяне“ на кръстоносното предприятие в Гърция и 
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пропускането да му бъдат изпратени необходимите подкрепления.54 
Под въпрос остава и евентуалното включване на членовете на 

т.нар. „Наварска компания“, идващи от Драч, в похода на Ередия сре-
щу Шпата.55 Освен това, макар и албанският деспот със сигурност да 
е идентифициран като главният прицел на кръстоносната атака, съ-
ществува проблем с изясняването на неговите евентуални съюзници. 
В някои по-късни извори, като произведенията на историците на Ор-
дена на св. Йоан – Джакомо Босио и прочутият абат Верто, упорито 
се твърди, че по време на този поход великият магистър Ередия се е 
сражавал с турци в Гърция.56 Без да разполагаме с други исторически 
свидетелства, които да потвърждават тези сведения, на пръв поглед 
е трудно да приемем тяхната достоверност, защото през 1378 г. тур-
ците все още изглеждат далеч от земите на западна Гърция. Едно по-
внимателно вглеждане в политическата карта на региона обаче като 
че ли сочи друго. Цитираното по-горе писмо на папа Григорий ΧΙ до 
унгарския крал Луи Ι д’Анжу показва, че след битката при Черномен 
османските набези са стигнали „до пределите на княжество Ахая и 
Атинското дукство”. През 1373 г. по молба на венецианския сенат 
Мурад Ι изпраща 5 000 свои бойци в Адриатика, за да се сражават 
за Серенисимата във войната ѝ срещу Падуа.57 След завземането на 
властта в Константинопол от Андроник IV Палеолог (1376–1379) не-
говият брат Мануил, който е привърженик на антиосманската полити-
ка, е отстранен от апанажа си в Солун и хвърлен в тъмница заедно с 
баща си. Това събитие, заедно с предаването на Галиполи, дава лесен 
достъп и нов тласък на османското настъпление по древния римски 
път Виа Егнация, водещ от Константинопол до Драч. Изглежда че до 
1377–1378 г. християнските владетели на днешната географска област 
Македония в мнозинството си стават васали на османците.58 При това 
условие през 1378 г. войските на Мурад са разполагали със свободен 
достъп до западна Гърция. Следователно в едно допустимо обяснение 
на сведенията на Босио се превръща предположението за наемането 
от Джин Буа Шпата на турски бойци от османския западен удж, който 
тогава достига границите на Епир от север, и използването им във 
войната срещу контролираната от Хоспитала Ахая. Подобна практика 
на наемането на турски войски при християнски владетели е добре 
позната от периода и е често срещана не само при османците.

 Мотивите за похода на Ередия срещу Арта вероятно могат да бъ-
дат обобщени в консолидирането на наетите от Хоспитала владения, 
които са заплашени от настъпващите албанци на Шпата, отвоюването 
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на загубените преди това Анжуйски земи и формирането по този на-
чин на франкско-хоспиталиерска хегемония над по-голямата част от 
континентална Гърция. Що се отнася до чисто кръстоносните цели и 
възможности, то обединените  под водачеството на Ордена на св. Йоан 
латински владения от Албания до о-в Евбея (реални и фиктивни към 
лятото на 1378 г.) действително биха представлявали сериозна заплаха 
за османското настъпление на европейския континент и турските пи-
ратски набези в Егея. Съществува вероятност и насочването на похода 
към Арта да е представлявало нещо като временно отклонение, а ис-
тинската цел да е била продължаването му срещу вече завладените от 
турците земи на „Романия“. Но дори великият магистър и Върховният 
съвет на ордена да са имали такива планове, обслужващи програмата 
максимум на техния „гръцки“ проект, те скоро рухват, тъй като на 23 
август 1378 г.,59 докато обсажда Арта, великият магистър попада в за-
сада със свитата си и е пленен от бойците на Джин Буа Шпата.

Това е краят на кръстоносния поход, а Ередия остава в плен до 
пролетта на 1379 г.60 За освобождението му е поискан огромен откуп, 
който в този момент явно не е по силите на левантинската хазна на 
ордена. С тази цел са заети големи суми от различни местни магнати, 
сред които са великият конетабъл на Ахая Чентурионе Ι Закария, Не-
рио Ачиайуоли и съпругата на византийския деспот на Морея Ману-
ил Кантакузин (1349–1380) – Изабел дьо Люзинян.61 Докато великият 
магистър все още е в плен, през февруари 1379 г. в Родос се провежда 
генерален капитул на ордена, на който присъстват повечето от висши-
те му сановници, които са се събрали на Изток по повод на кръсто-
носната кампания. Основният въпрос, който обсъждат участниците 
в съвета, е скорошният неканоничен и несъобразен със Статутите на 
ордена избор на Ередия за велик магистър. На заседанията под пред-
седателството на изтъкнатия и споменат вече неколкократно фра Бер-
тран Флот, който е избран за временен заместник на Ередия, са приети 
цяла редица правила, които ограничават властта и правомощията на 
великия магистър и го правят извънредно зависим от Висшия съвет 
на ордена.62 Върху тези решения на генералния капитул несъмнено 
оказва влияние и безславното поражение на арагонския брат-рицар в 
Епир няколко месеца по-рано. 

При тези обстоятелства, избухналата църковна схизма на Запад 
и продължаващата война между Генуа и Венеция, не е учудващо, че 
след освобождаването си фра Хуан Фернандес де Ередия не остава 
задълго в Гърция, а се насочва към главната квартира на Родос. Меж-
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дувременно в Ахая и Атинското дукство настъпва известен полити-
чески хаос. Главна причина за него са действията на т.нар. Наварска 
компания от наемници. Тази немалобройна военна сила пристига на 
Балканите през 1376 г., за да отвоюва т.нар. „кралство Албания“ за 
претендента за неговото владеене Луи д’Еврьо (1341–1376), по-малък 
брат на известния с активното си участие в Стогодишната война на-
варски крал Шарл Злия (1349–1387). Наемниците успяват да отнемат 
важното пристанище Драч (Дурацо, дн. Дуръс) от албанския владетел 
Карло Топия, но смъртта на Луи д’Еврьо през 1376 г. ги оставя без ра-
ботодател. От Драч през 1377 г. те се опитват да бъдат наети на служба 
при арагонския крал Пере IV Церемониални, но без успех. Изкушава-
що е предположението, че на следващата година Ередия ги наема за 
похода си срещу Шпата и по този повод те пристигат в южна Гърция.63 
Сигурни сведения има, че през 1378 г. двама от водачите на компани-
ята – Майо де Кокарел и Жан д’Уртубия и 150 от техните бойци, са  
наети на служба при Хоспитала от приора на Тулуза и лейтенант на 
Ередия в Западна Европа Гоше (Готие) дьо ла Бастид, който временно 
е поел управлението над Ахая.64 След подписването на този контракт 
наварците постепенно започват да се превръщат в първостепенен фак-
тор в политическите съдбини на латинската част от Гърция. Те про-
веждат в региона цяла серия  от опустошителни походи в характерния 
стил на печално известните от същия период кондотиерски компании 
от Италия и Франция. Местните франкски владетели ги въвличат в 
междуособните си борби, а те самите ярко демонстрират намерението 
си да останат по тези земи, като през 1379 или 1380 г. се преименуват 
на „Ахайската компания“.65 

Хоспиталиерските администратори се оказват неспособни да кон-
тролират ефективно наварците. Орденът претърпява значителни фи-
нансови загуби, свързани с откупа за освобождението на Ередия. По-
ради тези причини и в условията на все по-ожесточено разгарящата се 
в католическия свят схизма Хоспиталът в крайна сметка решава да не 
подновява петгодишния си договор за наемане на Ахая, който изтича 
през 1381 г. Голям брой от братята-рицари, събрали се на Изток заради 
планирания кръстоносен поход, включително и самият велик магис-
тър, се връщат обратно в Западна Европа до пролетта на 1382 г.66

Въпреки неуспеха, „гръцкият“ проект на Ордена на св. Йоан или 
поне идеята за него не е изоставена и след връщането на владението 
над Ахая от хоспиталиерския баил фра Доменико де Аламания на кра-
лица Жана Ι Неаполска през 1381 г.67 Следващата стъпка на Хоспитала 
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фактически представлява връщане към плана от 1356–1358 г. Орденът 
предприема дипломатически ходове на Запад, като този път цели не 
само взимането под наем, а и окончателното изкупуване на правата 
върху владението на латинското княжество. Предпоставки за това се 
появяват във войната, която избухва на Апенините между френските 
и италианските Анжуйци за короната на Неапол след 1381 г.68 Ди-
настични спорове се разразяват и по въпроса за владеенето на Ахая, 
особено след смъртта на последния титулярен латински император на 
Константинопол – Жак дьо Бо през 1383 г. Той е признат за легитимен 
владетел на княжеството от Наварската компания, след оттеглянето 
на Хоспитала от Морея, Съгласно завещанието му, правата над Ахая 
преминават върху френския дук Луи Ι д’Анжу (1360–1384),69 осино-
вен преди това от кралица Жана. Луи I д’Анжу на свой ред умира на 
следващата година в Апулия по време на войната, която води за Не-
апол срещу Шарл ΙΙΙ от Дурацо. Вдовицата му Мари дьо Блоа, която 
се нуждае от финанси, предлага да продаде на Ордена на св. Йоан 
правата на своя седемгодишен син Луи ΙΙ (1377–1417) върху Ахая. На 
24 януари 1387 г. Хоспиталът получава от нея срещу 20 000 флорини 
правата на д’Анжу върху владението на княжеството.70

Инициативата при тази покупка принадлежи преди всичко на ве-
ликия магистър Ередия, който по това време резидира в Авиньон в 
двора на антипапата Климент VII (1378–1394). Сделката обаче влиза в 
противоречие с амбициите на друг западноевропейски претендент за 
княжеството – Амедео ди Савоя-Ахая, господар на Пинероло (1363–
1402).71 Малко по-късно, вероятно със съдействието на своя роднина 
и сюзерен Амедео VII Савойски („Червения граф“, 1383–1391), той ус-
пява да си осигури подкрепата на Климент VII.  Така още на 11 април 
1387 г. авиньонският понтиф издава була, с която оттегля предишното 
си одобрение за сделката на Хоспитала с Мари дьо Блоа и фактически 
я обявява за анулирана.72

Дипломатическите спорове за Ахая се разгарят на Запад с пълна 
сила през тази и следващите няколко години, макар и реално по това 
време латинското княжество да е оставено напълно в ръцете на мест-
ните магнати и наварците. Един от най-фрапиращите случаи от този 
период е актът на римския папа Урбан VI от 6 септември 1387 г., с 
който той се опитва да се намеси в борбата, като обявява княжество-
то за конфискувано от Светия престол и се опитва да го постави под 
управлението на архиепископа на Патрас– италианеца Паоло Фоска-
ри.73 Същевременно изглежда, че и Ередия съвсем не се е отказал от 
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претенциите си, тъй като през 1389 г. назначава последния хоспитали-
ерски баил на Ахая – фра Доменико де Аламания за управител на кня-
жеството, и го упълномощава да събере от там 15 000 дуката данъци.74 
Това назначение остава само на хартия, тъй като Наварската компания 
в Ахая е настроена негативно и за момента представлява непреодоли-
ма пречка за Хоспитала.75 Орденът, който тогава в определена степен 
изглежда най-близко до реализацията на „гръцкия“ си проект, е оста-
нал без подкрепата и на двамата папи в Рим и Авиньон по този въпрос. 
Вместо това между 1388–1391 г. Амедео ди Ахая и неговият патрон 
„Червеният граф“ на Савоя – Амедео VII печелят симпатиите на почти 
всички политически сили с интереси в региона и успяват да сключат 
съюзни договори с Венеция, наварците, Нерио Ачиайуоли и дори с 
деспота на Морея – Теодор I Палеолог (1382–1407).76 Непосредстве-
но преди осъществяването на планирания през март 1392 г. поход на 
Амедео ди Ахая към Гърция, графът на Савоя внезапно умира. Това 
събитие и промяната в политическата ситуация в северна Италия ка-
рат господарят на Пинероло да остане в земите си77 и той никога не 
вижда със собствените си очи княжеството, към чието владение тол-
кова упорито се стреми.

Великият магистър фра Хуан Фернандес де Ередия умира в Запад-
на Европа през 1396 г., без да успее да направи нищо повече за „гръц-
кия“ проект на Хоспитала. Постът му е наследен от приора на Акви-
тания фра Филибер дьо Наяк (1396–1421). При неговото управление в 
края на XIV и началото на XV в. е направен последният сериозен опит 
на ордена да се сдобие с по-голямо свое владение в Гърция и по-този 
начин да реализира проекта от времето на Инокентий VI.  Това съби-
тие е свързано пряко с напредващото османско настъпление на Балка-
ните и по-конкретно с атаките на турския султан Баязид I Йълдъръм 
(1389–1402) срещу византийските владения в Пелопонес, обединени 
в т.нар. Морейски деспотат. През 1397 г., изпаднал в отчаяние поради 
невъзможността да удържи турските атаки срещу териториите си, дес-
пот Теодор I Палеолог се обръща за помощ към Ордена на св. Йоан и 
му предава силната си крепост Коринт, която, както беше отбелязано 
по-горе, е „ключът“ към п-в Пелопонес. Между 1397–1402 г., в усло-
вията на изглеждащото неудържимо османско настъпление, деспотът 
се подготвя да евакуира владенията си и продава на хоспиталиерите 
още множество свои крепости. При установяването на властта си ро-
доските братя-рицари се сблъскват с някои проблеми с местното пра-
вославно население, но същевременно успяват да се включат ефек-
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тивно в отблъскването на турските атаки срещу византийска Морея 
и да допринесат за запазването на страната в християнски ръце. През 
лятото на 1402 г. султан Баязид претърпява пълен разгром при Анкара 
от войските на азиатския завоевател Тамерлан и натискът на османците 
срещу Византия временно се преустановява. В тази ситуация нуждата 
на византийския деспот от помощта на рицарите отпада и до 1405 г. той 
си връща обратно дадените им преди това земи, градове и крепости.78

Така в началото на XV в. продължилите близо петдесет години 
опити за установяването на властта на ордена на Хоспитала над по-
голяма част от континентална Гърция в крайна сметка завършват с 
провал. Междуособните борби на местните владетели, избухването на 
Великата църковна схизма на Запад, невъзможността за установява-
нето на ефикасен контрол над кондотиерите от Наварската компания, 
поражението на Ередия от албанския деспот Джин Буа Шпата са само 
някои от факторите, които допринасят за неуспеха на начинанието. От 
дистанцията на изминалите столетия би могло да се направи заклю-
чението, че посредством провала на този т.нар. „гръцки“ проект може 
би най-последователната антитурски настроена сила в заплашения по 
това време от пълно завладяване Балкански полуостров губи възмож-
ността да изгради своя силна континентална европейска база. Такава 
територия под контрола на военно-монашеския Орден на св. Йоан би 
могла да послужи като ефективна бариера пред настъплението на Ос-
манската империя и обширно предмостие за бъдещи акции срещу нея. 
Вместо това Хоспиталът остава изолиран в югоизточния край на Егея, 
откъдето ще бъде прогонен едва през 1523 г. – цели седемдесет години 
близо след окончателното падане на Константинопол и Южна Гърция 
под османска власт.
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пъТУваНЕТо КаТо прЕМЕжДИЕ.
ЕвропЕЙСКИТЕ пъТЕшЕСТвЕНИцИ И ТЕХНИТЕ 

проБЛЕМИ На БаЛКаНИТЕ,  XVI–XVIII в. 

Цветан Радулов 

Пътуването в чужди страни много пъти е съпроводено от различни 
премеждия и често пътниците се провалят в опитите си да преминат 
безпроблемно и да продължат по своя път. По-голямата част от зло-
полуките в тези случаи се възприемат като куриози от читателите, но 
има и такива, които завършват с нещастен край. Описването на подоб-
ни ситуации е характерно за пътеписния жанр и много автори влагат 
особено старание в разказването на такива истории.

Възможността за сериозни несполуки се увеличава, ако се пре-
минава през земи, където се изповядва друга религия. Много често 
чужденците претърпяват различни несполуки по време на пътува-
нията си през териториите на Османската империя. Това все пак е 
страна с различни обичаи и понякога това води до доста интересни 
ситуации. 

Проблемните въпроси могат да се обединят в няколко групи спо-
ред тяхната насоченост. Може да се разделят на природни, битово-хи-
гиенни и проблеми с местното население. Възможно е да бъдат обосо-
бени и други групи след подробно проучване на изворите.

проблеми С меСтното наСеление

Един от най-интересните аспекти на неприятностите с местните 
жители е криминалният. Голям проблем за пътешествествениците са 
страховете от разбойническо нападение. В някои от случаите органи-
зираната охрана е на косъм от провала. Въпреки опитите на централ-
ната власт да се справи с проблема, той не може да бъде разрешен и 
това намира отглас в чуждестранните пътеписи.

Подобен страх съпровожда пътуването на дьо Ла Мотре. Той и 
неговите спътници преминават през област, станала известна с често-
то извършване на въоръжени нападения, поради което.се съмняват в 
добрите намерения на местното население:

„Не ни беше леко в Билесе Латина, паланка, населена с православ-
ни, бяхме принудени да не се доверяваме. Те са известни разбойници, 
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които живеят само от грабеж. Тази мисъл не ни позволи да се въз-
ползваме от одърите, които ни дадоха, и никак не караше на сън. 

На другата сутрин навлязахме в гора. Пътят е нам тесен и твърде 
мрачен – би рекъл човек, че природата ѝ е било угодно да закриля жес-
токите начинания на разбойниците от Белесе.

Една местна поговорка казва: „Който иска да умре, трябва да мине 
само през тази гора, ще го обслужат добре.“ Вървяхме през целия ден, 
без да срещнем някого – изглежда страхуваха се от нас толкова, колко-
то и ние можехме да се плашим от тях.“1

Значителен брой от пътуващите чужденци изразяват своите опа-
сения от съществуването на разбойници, които могат да ги оберат и 
убият. Някои от тях дори описват неуспешни нападения над пътува-
щите групи. И това не са сведения за годините на криза на Османската 
империя. Въпреки че Диагоналният път е добре познат на пътешест-
вениците и е често използван, това не намалява притесненията от про-
вал на пътуването заради разбойници.

Ожие дьо Бусбек търпи неуспехи в нещо доста прозаично – опи-
тите да се наспи нормално по време на пътуването. Неговите придру-
жители са притеснени от възможността за забавяне поради успиване и 
заради това често събуждат чуждестранния дипломат. Накрая фламан-
децът почти се проваля в обясненията за ползите от часовника.2 Тук се 
вижда как различията в обичаите и използването на технологии могат 
да окажат влияние върху пътуването.

Съществуват редица проблеми с властите и представителите на 
Портата. Сериозно зaтруднение създава корупцията сред османски-
те чиновници, като на преден план изпъкват еничарите. Много пъте-
шественици се оплакват от трудности при настаняването. Не бива да 
се пропускат и трудностите при общуването с местното население.

Слугата на Хенри Кавендиш, който работи върху дневника на 
пътешествието на своя господар, отразява впечатленията от подобни 
ситуации: „на около две мили след това срещнахме двама турци – еди-
ният еничарин, другият спахия. Като разбраха, че сме християни, тези 
високомерни турци се приближиха до нас и ни удариха с камшиците 
си, като ни взеха една шапка и не искаха да я върнат без пари. Оплака-
хме се на нашия еничарин, но само търпението бе нашият лек.“3

Премеждията на поданиците на британската корона продължават 
през цялото пътуване: „София е много грозен град и хората са с лош 
нрав, защото стояха и ни зяпаха, и ни плюеха, но не ни биеха.“4 Пъ-
тешествениците не се ориентират и в Пловдив. Там те се настаняват 
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в предверие на църква и обядват: „Но злобният свещеник, било от за-
вист към нашия отдих или от недоволство, че ни е толкова добре, дой-
де и ни изгони, и ни наруга, но не ни удари.“5

Очевидно боят с камшик е оказал сериозно влияние върху съзна-
нието на пишещия. Това е едно от първите сухопътни пътешествия 
на англичани на територията на Високата порта. По-всяка вероятност 
затова неприятностите, които го съпровождат, са толкова чести.

В Ниш английският благородник Хенри Блаунт разбира колко опас-
но е чужденец да се намесва в конфликт между мюсюлманите: „Тук 
малко преди да се стъмни един пиян еничарин и друг един турчин, кои-
то пътуваха в моята карета, се спречкаха с двама свои сънародници. Аз 
насила взех брадвата на единия, не за да го ограбя, а за да не си послужи 
с нея и след това му я върнах отново, тъй като не исках да бъда повече 
очевидец на кавгата. Тези типове ни проследиха. Загубиха еничарина, 
но към полунощ се приближиха до каретата, в която спяхме, и дръп-
наха покривалото. Тъй като аз говорех италиански, те ме познаха и ме 
пуснаха, но дръпнаха турчина за врата и рамото и му нанесоха удари 
с ятаган – единия по ръката, другият по главата – така че го оставихме 
със сериозна опасност за живота. Те избягаха и мен ме намериха целия 
окървавен и следващия ден сигурно щях да бъда екзекутиран, ако ране-
ният не бе дошъл на себе си след по-малко от половин час и ме спаси, 
като обясни какво е станало и кой го е сторил.“6

Питър Мънди обективено отчита и премеждията, които причиня-
ват преминаващите чуждестранни пътници на местното население: 
„Милорд обаче не искаше да се възползва от това, за да не навреди 
на бедните християни, тъй като споменатите чиновници насила взи-
маха от тях, овце, мляко, масло, без да им плащат нито пара, а само с 
ритници.“7 

премеждия от еСтеСтвен Характер

Проблемите от природен характер също са доста описвани. Те от 
своя страна могат да се поделят на транспортни (когато природните 
условия са повлияли на безопасността от пътуването) и инцидентни. 
Транспортните могат да бъдат обособени според вида на транспор-
та, който се ползва, т.е. в този случай сухопътен и воден. В повечето 
случаи става думи за силни бури, които са сериозно препятствие за  
пътешествениците, но могат да бъдат открити и ситуации, където про-
блемите са причинени не само от природни катаклизми.
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Не само разбойниците са опасност по османските пътища. Хенрик 
Лудвиг фон Лихтенщайн описва ситуация, в която буря застрашава 
придвижването с коли: „на 6 с.м., сряда вечерта, когато искахме нано-
во да потеглим, се развихри една голяма и твърде страшна буря, която 
обърна всички коли, включително и тази, в която  лежеше Ротенхам 
в треска. Така че той паднал в някаква вода и поради изтощението 
си не можал да се вдигне. Ако не бил един немски златар от Сед-
миградско, пътуващ с него, който да го изтегли от локвата, по собст-
вените му думи, щял да се удави. Във всеки случай всеки се оправи 
сам, доколкото можеше, и потегли нататък за градчето. Стана така, 
че посланикът, който не искаше да се забави един час преди бурята, 
целият други ден трябваше да починем, докато бъдат поправени из-
почупените коли.“8

Английският търговец Мънди описва подобна, макар и не толкова 
апокалиптична картина: „Стигнахме и минахме през град Адрианопол 
и разположихме палатките си на другия му край върху една много 
хубава ливада, тъкмо пред двореца на великия господар. Заваля обаче 
такъв страшен дъжд, придружен с гръмотевици и светкавици, че бя-
хме принудени да търсим по-добро убежище.“9 Тук единственото, ко-
ето се проваля, е опитът за отдих сред природата. В този случай пъте-
шественикът има късмет и бурята не се отразява сериозно на неговите 
планове за по-нататъшния престой в Османската империя.

Уилям Хънтър е доста критичен към състоянието на османските 
пътища, което според неговите думи е причинило сериозни страдания 
на него и спътниците му: „Условията за пътуване из България са ужас-
ни, извън всякакво описание, пък и лошото време допълваше нашите 
нещастия, защото каруците ни бяха в такова тежко състояние и така от-
ворени от всички страни, че независимо от това, че се бяхме загърнали 
толкова топло, колкото е възможно, ние бяхме твърде малко защитени 
от студеното време.“10 Превозните средства често не удовлетворят из-
искванията на чужденците, както е видно и от думите на Хънтър. Чести 
са оплакванията, че каруците, които се използват, са бавни, неудобни и 
както е в случая – не предпазват от студа и вятъра.

Сведенията за препятствия, породени от лошото време, което е по-
срещнало пътешествениците, не са рядкост в чуждите пътеписи. Как-
то посочва авторът по-горе, те се отразяват негативно на транспорта и 
забавят пътуването. Понякога неблагоприятните атмосферни условия 
могат да доведат и до неприятни последици. Като цяло чужденците 
християни не са много добре настроени към османските пътища, като 
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с влошаването на времето пада и качеството им. Не са рядкост затруп-
ванията на пътищата, което намалява тяхната проходимост.

По-малка част от пътешествениците избират да пътуват по вода. 
Така те не са застрашени от разбойниците, но понякога се случва да се 
изправят пред опасностите на морската буря. Това може да доведе до 
сериозни последствия за пътуващите по този начин. 

Такива сведения оставя Джон Нюбъри, който има „късмета“ да 
попадне в морска буря: „И в това лошо време някои от екипажа плаче-
ха, други викаха. Силният вятър разкъса платното на предната мачта 
и бяхме изправени пред най-голямата опасност, защото дълго време 
не можехме да смъкнем главното платно. Тази най-силна буря, която 
преживяхме в Черно море, започна в събота сутринта към един часа и 
това беше седмият ден [на месеца], със силен сняг и студ, като че беше 
Коледа.“11

Опасността, която застрашава Нюбъри и неговите спътници в ни-
какъв случай не може да бъде пренебрегната. Провалът, грозящ пътува-
нето, в този случай би бил с фатални последици. Броят на чужденците, 
които прекосяват Черно море, не е толкова голям. Част от тях също 
говорят за преживени бури, което е нормално, тъй като те не са рядкост 
в черноморските води. Пътуващите по Егейско море не съобщават за 
подобни преживелици и вероятно се радват на по-добро време.

Природните особености могат да създават неприятности на нео-
чаквани места. Понякога могат да възникнат проблеми и при посеща-
ването на забележителности. Такава ситуация описва Робер дьо Дрьо: 
„Изкачихме се 5 или 6 души на минарето (доста висока куличка, от-
където имам призовава турците на молитва). От тази куличка се въз-
хищавахме на красотата на полетата, която открихме, когато се появи 
вятър и разклати така силно куличката, че мислехме, че тя ще се срути. 
Това ни накара да слезем по-бързо, отколкото се бяхме изкачили.“12

Трябва да се отбележи, че сведенията, дадени от дьо Дрьо, са ряд-
кост. Чужденците понякога имат проблем, когато посещават култови 
сгради, но те са свързани с реакции от страна на мюсюлманите, а не с 
природни явления.

битово-Хигиенни

Голяма група са и т.нар. битово-хигиенни проблеми, които от своя 
страна могат да се разделят на няколко подгрупи: хигиенно-здраво-
словни, такива, свързани с различията в културата на ежедневието, и 
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свързани с чистотата в населените места. Това изследване ще се спре 
по-конкретно върху проблемите, възникнали от трудното ориентира-
не в една доста интересна и не много позната сфера – хигиената. В 
Османската империя тя е повлияна от господстващите мюсюлмански 
обичаи, някои от които са трудно разбираеми за християните, идващи 
от различни краища на Европа.

Здравните проблеми, които са пряко свързани с хигиенните въ-
проси, понякога изправят преминаващите пред доста сериозни пре-
пятствия. Не може да не бъде спомената дипломатическата мисия от 
1666 г. и провалът на нейното ръководство да се справи с проблемите, 
съпътстващи това пътуване. Дисциплината сред участниците не е мно-
го висока и не взимат предпазни мерки. Това предизвиква поредица от 
масови заболявания, съпътствани от чревни инфекции. Вследствие на 
това много от участниците в делегацията умират. Не става ясно чия е 
вината за несполуките, които претърпява посолството. Поради това, 
че споменатото пратеничество е добре документирано от три различ-
ни източника, могат да се научат доста подробности, както и да се ви-
дят различни гледни точки.13 Авторите, които разказват за събитията 
не коментират отношението на посланическото ръководство към тази 
тема и изглежда смятат, че вината е лична.

Джон Бърбъри (1664–1666) разказва за премеждията, които за-
почват в района на Пирот. „Тук поради горещините, промените в 
храната и въздуха повече от 40 души се разболяха, някои се възста-
новиха по чудо, а 26 […] умряха.“14 Проблемите с местния климат не 
се отразяват добре на здравето на част от придружителите на посла-
ника. Това от своя страна забавя придвижването и проваля нормалия 
ход на делегацията.

По-късно отново се появява същият проблем: „Тук отново се разра-
зиха злокачествени трески, дизентерия и други потресаващи болести. 
Някои от свитата се разболяха, като посещаваха заразени къщи, както и 
с ядене на много плодове и пиене на изстудено със сняг вино […]“15

Видно е, че участниците в мисията не проявяват елементарната 
предпазливост и това има фатални последствия. Така се вижда как 
понякога дребни наглед проблеми могат да доведат до провал на за-
мислените планове. Подобни съобщения не се срещат често. Опис-
ваните от Нюбъри събития са отразени и от йезуита Паул Тафернер 
и Анонимния пътеписен дневник, като в общи линии разказаното се 
препокрива. За подобна ситуация споменава и Адам фон Кралсхайм 
по време на друга посланическа мисия през 1616–1617 г.16
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Една отделна група са и проблемите, свързани с разликите в кул-
турата на ежедневно ниво. Те могат да създадат редица неприятности 
на чужденците, които преминават в османските земи. Тези различия 
понякога са доста сериозни, тъй като става дума за срещата между две 
религии, които имат дълга история на противопоставяне помежду си. 

Английският пътешественик Едуард Браун говори за премеждия-
та, преживени от друг европеец, претърпял провал в опита си да на-
мери подходящо място: „Докато се разхождахме с чауша из Лариса с 
нейните тесни многолюдни улици, си спомних за нерадостната съдба 
на Винсент льо Бланк, който загубил свободата си, освен всички други 
беди затова, че се изпикал на главата на един турски светия, който ле-
жал погребан там, където той най-малко да подозира; аз попитах къде 
мога да отида по малка нужда, без да обидя някого, при което отнача-
ло (чаушът) измърмори нещо недоволно, но след това ми посочи едно 
място и застана на известно разстояние, за да ме предпази от нечие 
оскърбление.“17 Вижда се, че понякога непознаването на местната об-
становка може да доведе до по-лоши последствия от обикновено не-
доразумение. Не може да се научи нищо повече за нерадостната съд-
ба на французина, която остава неясна. Това показва до какъв провал 
може да доведе непознаването на нравите в толкова ежедневна област 
като хигиената. Подобни случки могат да се открият доста рядко в 
пътеписната литература, тъй като повечето европейци са доста внима-
телни по отношение на сакралните места на мюсюлманите. Изглежда 
случката е станала заради моментно невнимание, породено от нужди-
те на чужденеца.

Самият автор също претърпява неуспехи в този битов проблем: „В 
друг случай, когато при лунна светлина пътувах в една открита карета 
или колесница, се изпиках от едната и страна, за да не обезпокоя оста-
налите, като ги накарам да ме чакат, докато сляза и мина встрани, или 
да забавя тяхното нощно пътуване, но един, който лежеше в краката 
ми, с голямо извинение ми направи забележка, макар че от уважение 
към мен реши да не прави въпрос. Въпреки това се чудеше защо рис-
кувам да изгубя доброто си име по този начин.“18 Не е ясно дали би 
постъпил така, ако се е намира в своята родина. Браун не отчита като 
провал в очите на мюсюлманите своето поведение. Той описва случи-
лото се с него като обикновена случка, без никакви притеснения, че 
може да бъде обвинен в ниска култура. Обикновено мюсюлманите са 
доста учудени от привичките на европейците и вероятно са сметнали 
този случай като част от хигиенните им обичаи. 
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Проблемите с хигиената на населените места понякога освен лошо 
впечатление може да причинят и неприятности. Като цяло обществена-
та чистота е доста критикувана от много европейски, пътеписци, стъпи-
ли на балканските земи през изследвания период. Така стоят нещата и с 
Е. Д. Кларк (1800 г.) по всяка веротност заинтригуван да посети импер-
ския град, който има древна история. Външния изглед на Константино-
пол увеличава неговите очаквания, защото му се вижда „разкошен“.19 
Надеждите му обаче претърпяват провал и носят пълно разочарование 
за автора. Мечтата му, че ще може да се допре до величието на древния 
град се оказва излъгана. Той и спътниците му навлизат в града, където 
попадат в една доста неприятна ситуация. „След всичко, което се каза за 
външното великолепие на този забележителен град, читателят едва ли е 
подготвен за гледката във вътрешността, за неговата грозота и мръсотия, 
за които едва ли подозира. Улиците му са тесни, мрачни, зле павирани и 
в същото време осеяни с дупки и изпражнения. И в най-отвратителните 
улички на Лондон и Париж  не може да се намери нещо по-противно. Те 
по-скоро наподобяват вътрешността на клоака, отколкото улици. Разла-
гащи се трупове на умрели кучета с грамадни купчини изпражнения и 
мръсотия пречат на движението по тях. Поради неравностите и дупките 
по тесните тротоари е почти невъзможно да се движиш без опасност да 
си изкълчиш глезена. Слязохме при Галата сред купове боклук, върху 
които лежаха или се хранеха голям брой грамадни, мършави, крастави 
кучета, някои с малки кученца, търкалящи се в калта – всички покрити 
с мръсотия и кал. Появата на няколко франка незабавно хвърли в тре-
вога тези животни, които никога не лаят срещу турците и тъй като те 
бяха раздразнени от нашето пристигане на брега, шумът стана толкова 
силен, че не можехме да се чуем един друг. Към тази врява се прибави 
и крясъкът на дузина хамали, които гръмко предлагаха услугите си и 
започнаха да се карат помежду си, щом някой от тях вземеше нещо да 
носи. Най-накрая успяхме да тръгнем, но по такива тесни, вонещи и 
при това претъпкани улички, че почти се отчаяхме, че ще може да се 
придвижим. Кучешката глутница, вонеща и лаеща, ни следваше посто-
янно и някои от по-големите се опитваха да хапят.“20

Под емоциите на своите неприятни преживявания, англичанинът 
прави своята оценка: „Погледнете Константинопол отвън и той ще ви 
се стори най-богатият и процъфтяващ град в Европа; запознайте се с 
вътрешността му, където мизерията и нищетата са така порадни, и ще 
намерите най-мрачната и бедна столица на света.“21 Трябва да се спо-
мене, че злополучното премеждие на пътеписеца и придружителите 
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му се дължи и на факта, че не познават местата, през които минават и 
нямат ясна представа къде се намират. 

Несполуката на Кларк по време на престоя му в султанската сто-
лица определено влияят върху неговото мнение за града. Той открито 
демонстира недоволство си от нечистите улици и многобройните ку-
чета. Очевидно, той не е добре запознат с благосклонното отношение 
на мюсюлманите към кучетата, което довежда до описаната случка.

Проблемите с настаняването на пътниците също имат отношение 
към въпросите на хигиената. Много от тях се оплакват в своите разкази 
от неблагоприятните условия, с които са принудени да се примирят. В 
полезрението им попадат както кервансараите, възприемани от повече-
то от тях като подслон за животни, така домове, където пребивават.

Така например Ханс Дершвам (1553–1555) изказва своето мнение 
за „лошия кервансарай“, в който са настанени в Цариград: „След това 
готвехме в двора между боклуците и колите. Останахме в керванса-
рая […] дни, докато поради миризмата и огъня решихме да не стъпим 
там повече.“22 Очакването на Дершвам и спътниците му, че в края на 
своето пътуване ще намерят удобно място за настаняване претърпяват 
провал и немският пътеписец не пропуска да отбележи този факт.

Подобни проблеми могат да се открият през целия изследван пе-
риод. Недоволство има дори в случаи, когато местните власти опитват 
да осигурят квартири на пътуващите официални делегации. Такъв е 
случаят с посланичеството от 1768 г., когато Руджер Бошкович с доста 
негативни краски разказва за опитите да се пренощува в местни къщи: 
„[…] Там се виждаха две врати, през които се влизаше в две мръсни, 
тесни и много тъмни стаи без прозорци. Сградата беше отделена, но в 
двора имаше друга подобна барака, където се бяха оттеглили собстве-
ниците на дома. Господин посланикът и неговата съпруга, изненадани 
от това жилище, изпратиха да се огледа съседна къща, която се оказа 
също като тази, но я надминаваше по нечистотия.“23 

Пътуването през земите на една друговерска държава се възпри-
ема като изпитание, поради опастността от евентуални неприятно-
сти. Промените, настъпили през столетията във взаимоотношенията 
на европейските държави не изключват възможността от премеждия 
по време на пътуването. Въпреки че през периода XVI–XVIII в. се 
увеличава броят на пътуващите европейци и, че са направени много 
описания, разказващи за местните нрави и обичаи, това не означава, 
че се изключва вероятността от неуспехи по време на пътуването. Те 
могат да доведат до различни премеждия като освен недоволството на 
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местните жители, може да има и по-сериозни последици. При все това 
случките от този характер намаляват през XVIII в., което показва, че 
запознаването с Османската империя през предишните две столетия 
е оказало своето влияние. В повечето случаи чужденците остават или 
неприятно изненадани, или доста озадачени. Сблъсъкът с реалностите 
по отношение на хигиената също намира място в пътеписите. Там са 
отразени и неуспехите на пътешествениците, свързани с този въпрос, 
които, въпреки че могат да предизвикат и насмешка, са показателни за 
особеностите в отношенията между християни и мюсюлмани.  
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ХаБСБУрГСКаТа BоЕННа ГраНИца XVI–XVII вЕК. 
пЛЮСовЕТЕ И МИНУСИТЕ На ЕДНа 

оТБраНИТЕЛНа СТраТЕГИЯ

Пламен Велев

През XVI и XVII век по протежение на югоизточната граница на 
Хърватското кралство австрийските Хабсбурги постепенно изграждат  
военна зона, служеща за защита от османски нападения, останала в 
историята под името Военната граница. Областта е администрирана 
директно от Виена и е населена с военни колонисти със специален 
статут, по-голяма част от които са последователи на православната 
вяра. Тази структура заема централно място в антиосманската от-
бранителна стратегия на Дунавската монархия. С течение на времето 
значението на Военната  граница излиза извън рамките на чисто во-
енното съперничество между Хабсбурги и Османи. Установената от 
администрацията във Виена система оставя дълбок отпечатък върху 
развитието на обществата в района на Западните Балкани като това 
влияние може да бъде усетено дори през XX век.

След превземането на Константинопол през 1453 г. османците про-
дължават своята експанзия към западните предели на Балканския полу-
остров. През 1459 г. окончателно е завладяна сръбската средновековна 
държава, а четири години по-късно под османска власт попада и Босна. 
За съжаление, държавите от региона така и не успяват да организират 
сериозен отпор. Така през втората половина на XV век  османците дос-
тигат до границите на средновековната Унгарска държава, част от коя-
то през този период е и територията на Хърватското кралство. По това 
време монархията на свети Стефан все още е една от най-силните ев-
ропейски държави, разполагаща със стабилни финанси и далновидни 
политически водачи като Ян Хунияди и Матиаш Корвин. Унгарците ус-
пяват да спрат за сравнително продължителен период от време осман-
ското нашествие по посока на Централна Европа, като изграждат добре 
функционираща  отбранителна система по югоизточната си граница. В 
нея успешно са инкорпорирани православните бегълци, прогонени от 
османското напредване. Те получават земя и право на самоуправление, 
в замяна на което се ангажират с охраната на граничните територии. Ос-
вен това унгарската корона поддържа и верига от крепости, простираща 
се от адриатическото крайбрежие до планините на Трансилвания1. 
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След смъртта на Матиаш Корвин през 1490 г. обаче Унгарското крал-
ство навлиза в период на сериозна вътрешна криза. При управлението 
на неговите приемници поддържането на установената в предходните 
десетилетия система за гранична защита е занемарена. Социалните 
противоречия в унгарското общество се засилват, а като кулминацията 
на този процес е селското въстание, избухнало през 1514 г. и потуше-
но с големи жестокости от унгарската аристокрация. Това сериозно 
намалява съпротивителните сили на Унгарското кралство. Въпреки 
тези обстоятелства обаче в края на XV и през първите две десетилетия 
на XVI в. Османската държава не предриема сериозна офанзива в за-
падна посока. Въпреки  че набезите за плячка и пленници на османски 
части от новите им бази в Босна продължават, а граничните инциден-
ти не са рядкост, в периода 1495–1519 г. примирията между Унгария 
и Портата са подновявани седем пъти. По това време вниманието на 
османците изцяло е ангажирано по източните граници, където водят 
борба за надмощие с Иран. 

Третото десетилетие на XVI век обаче носи сериозни промени в ев-
ропейско-османските отношения. През 1520 г. умира султан Селим I. 
Той е наследен на престола от сина си Сюлейман. Новият владетел про-
меня приоритетите в османската външна политика като отново подновя-
ва експанзията към християнска Европа. През 1521 г. е превзет Белград, 
наричан по това време „вратата към Централна Европа“. Следващата 
стъпка на Сюлейман отново е насочена към създаване на благоприятни 
условия за военни действия в западна посока. През 1522 г. османският 
флот завладява остров Родос, който по това време е владение на Ордена 
на йоанитите. Така ситуацията в Източното Средиземноморие е стаби-
лизирана и пътят към Средния Дунав е открит. Решителното сражение 
между унгарската и османската армия се състои през август 1526 г. в 
блатистата равнина край дунавския град Мохач и завършва с катего-
рична победа за османците. Загива елита на средновековното Унгарско 
кралство, включително и двадесетгодишният владетел Лайош II. Ефек-
тът от османския успех е огромен и на практика води до разпадането 
на Унгарската държава. Това сериозно променя политическата карта на 
Западните Балкани и Централна Европа. Една част от унгарската ари-
стокрация  избира през 1526 г. за крал трансилванския магнат Янош 
Саполяи. През следващите години той установява контрол върху цен-
тралните части на страната и започва да действа като османски васал. 
През същата година обаче друга група от аристократи избира за владе-
тел австрийския ерцхерцог Фердинанд I Хабсбург. Неговата власт се 
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простира върху крайните западни и северни територии на маджарската 
държава. През януари следващата година хърватското съсловно събра-
ние също дава кралската корона на страната на австрийския владетел. 
Така династията на австрийските Хабсбурги придобива част от бивши-
те унгарски владения на Балканите и се превръща в непосредствен съ-
сед на Османската държава. Тези събития превръщат необходимостта 
от изграждане на ефективна антиосманска отбранителна стратегия 
в първостепенна задача за виенския двор, тъй като през следващите 
години султан Сюлейман I продължава експанзията в западна посока. 
През 1529 г. османските войски за пръв път обсаждат Виена. Три години 
по-късно следва нова офанзива, която този път е спряна при крепостта 
Кожег, благодарение на самоотвержената съпротива на нейните защит-
ници. Постепенно османският натиск отслабва и през 1547 г. се стига 
до сключването на мирен договор между Виена и Константинопол, под-
новяван още няколко пъти до края на века. Официалният мир между 
двете държави обаче не води до прекратяване на военните действия 
в пограничните райони. От своите бази в Босна османски отряди от 
акънджии предприемат походи на хабсбургска територия, целящи съ-
бирането на плячка и пленници. Някои от османските набези достигат 
дори до вътрешноавстрийските провинции Каринтия и Карниола. На 
практика се води необявена война, наричана от съвременниците „klein 
krieg“, а населението в пограничните райони живее в постоянна неси-
гурност. Ситуацията най-добре е описана от хабсбургския посланик в 
Константинопол Бусбек, който в едно свое писмо пише „като разярен 
лъв те ръмжат около нашите граници, готвейки се непрекъснато да 
нахлуят на едно или друго място“.2

Австрийският ерцхерцог Фердинанд добре осъзнава важността 
на хърватските територии за сигурността на вътрешноавстрийските 
провинции Щирия, Каринтия и Карниола. По тази причина още преди 
придобиването на хърватската корона той финансира и изпраща на-
емници на територията на Триединното кралство, които да участват 
в антиосманската отбрана.3 След разпадането на Унгарското кралство 
новият хърватски владетел пристъпва към изграждането на отбрани-
телна система в пограничните с Османската империя хърватски тери-
тории, простиращи се от адриатическото крайбрежие до река Драва. 
Първоначално Фердинанд I изпраща през 1527 г. контингенти от на-
емни войски в крепостите Сен и Клиса, а на следващата година – в Би-
хач. Постепенно по протежение на границата с османците е изградена 
система от крепостни съоръжения, укрепени селища и наблюдателни 
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постове, в които са настанени малки групи от наемници. Издръжката 
на тези части се поема от вътрешноавстрийските провинции. 

Наред с тези действия обаче администрацията във Виена пред-
приема още една важна стъпка, която се превръща в основен момент 
от хабсбургската отбранителна стратегия и допринася за оформянето 
на специфичния облик на региона за столетия напред. В резултат на 
непрекъснатите военни действия голяма част от хърватските терито-
рии са почти обезлюдени. Големи групи от хърватски бежанци търсят 
спасение на запад, като някои от тях достигат дори до италианските 
земи. Областта между реките Купа и Уна се превръща в „ничия земя“. 
Големи части от Лика, Кърбава и северна Далмация също са напълно 
опустошени. В същото време големи групи от бегълци от завладените 
от османците територии търсят убежище на запад. Изворите от епоха-
та наричат тези хора с термина „ускоци“. Етническият им произход е 
разнообразен. По-голямата част от тях обаче изповядват православното 
вероизповедание. Фердинанд I се опитва да включи тези групи в антио-
сманската отбранителна стратегия, като насърчава тяхното заселване в 
обезлюдените гранични области. Администрацията във Виена гаранти-
ра на новите заселници освобождаване от феодални задължения, право 
на самоуправление и религиозна свобода. В замяна на тези отстъпки 
новите колонисти се задължават да участват в отблъскването на осман-
ските нападения. Първите групи бегълци се появяват още през 30-те 
години на XVI в. През следващите десетилетия този процес се засилва. 

През втората половина на XVI и началото на XVII столетие про-
дължава интитуционалното изграждане на хабсбургската отбрани-
телна система на хърватска територия. През 1553 г. ерцхерцог Фер-
динанд I въвежда обединено командване на граничните области, като 
назначава на този пост благородника от Карниола Ханс Унгнад. Под 
негово командване попадат както военните колонисти, така и наем-
ните войски, дислоцирани в крепостите. Цивилното управление на 
граничната област също е в неговите правомощия, въпреки че тези 
територии формално продължават да са част от Хърватското крал-
ство. През 1578 г. е решен и въпросът за финансирането на Военната 
граница. На съсловно събрание в Брук ан дер Мур вътрешноавстрий-
ските провинции поемат ангажимента да осигуряват половин милион 
флорина годишно, като половината от тази сума се поема от Щирия, 
а останалата от Каринтия и Карниола. В същото време императорът 
създава нов административен орган, наречен Военен съвет, разполо-
жен в Грац. Той поема командването на граничната територия и кон-
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трола върху нейното финансиране. Окончателното регламентиране на 
статута на военните колонисти става през 1630 г. Тогава император 
Фердинанд II издава специален документ, известен под името „Ста-
тута Валахорум“. Той потвърждава правото на самоуправление на 
жителите на военната граница и окончателното им извеждане извън 
юрисдикцията на хърватските цивилни власти. Определени са воен-
ните задължения на колонистите4. 

Така през XVI и първата половина на XVII в. окончателно изкрис-
тализират освовните характеристики на хабсбургската отбранителна 
система. Граничните с османската империя земи са обособени в от-
делна териториална единица със специален статут. Тези области, пред-
ставлявали до този момент неразделна част от територията на Трие-
динното кралство, окончателно са поставени извън юрисдикцията на 
хърватския сабор. Администрирането на пограничния регион се пое-
ма изцяло от централната власт във Виена. Жителите на военната гра-
ница са освободени от всякакви феодални задължения и имат статут 
на свободни селяни. В същото време голяма част от военните колонис-
ти са последователи на православната вяра и получават гаранции за 
свободно изповядване на своята религия. През XVIII век във военната 
граница са извършени някои реформи от Мария–Терезия и Йосиф II. 
Военните колонисти са включени в състава на редовната хабсбургска 
армия и вземат участие във войните на Дунавската империя не само 
срещу османците, но и в други части на Европейския континент. В 
крайна сметка като отделна териториална единица хабсбургската во-
енна граница съществува до 1881 г. 

Основното предимство на хабсбургската отбранителна стратегия 
през разглеждания период е осигуряването на сравнително ефективен 
отпор срещу османските набези при минимално натоварване на дър-
жавните финанси. Пограничните войници не представляват финан-
сово бреме за централната власт във Виена, тъй като се издържат от 
предоставените им за ползване земи. В същото време още през 30-те 
и 40-те години на XVI в. отрядите на ускоците показват доста добри 
военни умения. Те не само успяват да отблъснат голям брой османски 
набези, но и предприемат редица нападения на вражеска територия. 
Всичко това позволява на ерцхерцог Фердинанд да поддържа срав-
нително малък контингет от наемни войници в граничните крепости. 
През този период техният брой не превишава 500 човека. Стига се 
дори дотам, че османците настояват в мирния договор от 1547 г. да 
бъде включена специална клауза, която да забранява дейността на ус-
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коците. В същото време австрийският ерцхерцог инструктира власти-
те в пограничните райони да подпомагат заселването на нови групи 
бежанци от османската територия5. 

Осигуряването на ефикасна антиосманска отбрана на ниска цена 
обаче не се оказва единственото предимство на установената система 
в пограничните с османската държава територии. Австрийските Хабс-
бурги скоро откриват възможността да използват военните колонисти и 
като съюзник срещу хърватската и унгарската аристокрация. През XVI 
век тази тенденция все още не е явна поради сериозността на османска-
та военна заплаха. След края на дългата турска война през 1606 г. обаче 
османският натиск постепенно отслабва и хърватското съсловно събра-
ние поставя началото на последователна политика за премахването на 
специалния статут на заселниците във военната граница. Военните ко-
лонисти виждат в лицето на централната власт във Виена единствения 
гарант за своите свободи и нееднократно демонстрират своята лоялнот 
към нея. Така се стига до своеобразния съюз между православните гра-
ничари и католическата династия на австрийските Хабсбурги. Още 
през 30-те години на XVI в. ускоците се сражават на страната на Фер-
динанд I срещу неговия съперник за унгарската корона Ян Саполяи. По 
време на заговора на хърватските благородници Зрински и Франкопан 
срещу Хабсбургите военните колонисти още веднъж доказват своята 
лоялност към управляващата династия, въпреки опитите на организа-
торите на бунта да ги привлекат на своя страна. В началото на XVIII в. 
Ференц Ракоци също призовава жителите на Военната граница да се 
сражават на негова страна, но те отново подкрепят Хабсбургите. Един 
от най-добрите позвачи на Хабсбургската монархия дори определя от-
ношението на граничарите към управляващата династия като единстве-
ния пример за хабсбургски национализъм в Дунавската монархия6. 

Наред с безспорните предимства обаче военната граница създава 
и някои проблеми. На първо място това е непрекъснатият повод за 
конфликт с хърватското съсловно събрание и с католическата църк-
ва в страната. Вече стана дума за опитите на хърватския сабор да 
издейства премахването на специалния статут на военната граница 
и превръщането на военните колонисти в крепостни селяни. Тези 
действия на хърватската аритокрация обаче срещат отпор не само от 
страна на централната власт във Виена, но и от съсловните събрания 
на вътрешноавстрийските провинции. Не по-малко проблеми създават 
и противоречията от религиозен характер. През 1609 г. православните 
жители на военната граница създават своя епархия с център манастира 



151

ХабСбургСката военна граница XVI–XVII век ...

Марча край Вараждин. През следващите десетилетия католическите 
епископи на Загреб започват мощна кампания за приемането на уния 
с католическата църква. Те засипват хабсбургският двор във Виена с 
обвинения срещу марчанските епископи, разчитайки на ролята на вла-
детелската династия като активен защитник на Контрареформацията. 
Така „влашкият въпрос“ се превръща в един от основните проблеми в 
Хърватското кралство през XVII в.7

В институционалното изграждане на Военната граница също са 
заложени някои противоречия и недостатъци. На първо място това е 
невъзможността на Военния съвет в Грац да осъществява ефективен 
контрол върху редовността на плащанията от страна на вътрешноав-
стрийските провинции и качеството на военните доставки. С посте-
пенното намаляване на османския натиск след края на Дългата турска 
война съсловните събрания на тези области започват да гледат на во-
енната граница все повече като на средство за извличане на печалби. 
Всичко това води постепенно до увеличаване на злоупотребите и ко-
рупцията. Плащанията все по-често закъсняват, а всяка от трите про-
винции  се опитва да прехвърли своите отговорнисти и задължения на 
останалите. Това от своя страна значително влошава ефективността на 
частите, разположени в граничната област. В своите доклади до Виена 
офицерите често описват материалното състояние на своите подчине-
ни като крайно лошо. Особено показателен е случаят от 1642 г., когато 
капитанът на военните части в Сен докладва, че причината за невъз-
можността да бъдат отблъснати поредицата от османски нашествия е 
фактът, че всичките му подчинени по това време били в гората, където 
събирали дървен материал за продан, тъй като от близо четири години 
не били получавали доставки и финансиране. Картината най-добре е 
описана от хабсбургския генерал Хилдбургхаузен, който в свой до-
клад от началото на XVIII в. обвинява съсловтото събрание на Щирия, 
че разглежда военната граница по-скоро като собствена монарихия, 
отколкото като имперска граница8.

Проблем за властите във Виена се оказва дисциплинирането и кон-
трола върху военните колонисти в граничната област. Техните отряди 
често плячкосват не само османски, но и приятелски територии. Осо-
бено известни в това отношение стават ускоците, които през 1537 г. се 
настаняват в адриатическия град Сен. С течение на времето те пре-
минават към открито пиратство и започват да грабят както османски, 
така и християнски кораби. Администрацията във Виена изпраща ин-
струкции до офицерите в района да контролират техните действия, 
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но това се оказва непосилна задача. Стига се дотам, че в началото 
на XVII в. дейността на тази група дори става повод за избухването 
на война между Венецианската република и Хабсбургската държава9. 
Известни са и други случаи, когато военните дейтвия в пограничните 
райони на практика остават извън контрола на централните власти. 
Случаите на бунтове и бягство сред граничарите също не са рядкост. 

В крайна сметка, въпреки някои свои недостатъци, военната грани-
ца изиграва положителна роля в историята на Хабсбургската държава. 
Политиката на Виена да привлича в антиосманката отбрана бягащите 
от османското нашествие балкански християни, се оказва работеща. 
Те не само осигуряват сигурността на хабсбургските територии, но в 
последствие изиграват и немалка роля за централизирането на Дунав-
ската монархия. Трябва да се отбележи, че в началото на XVI в. това се 
оказва и единственият вариант пред австрийските Хабсбурги. Тяхната 
постоянна ангажираност с делата на Свещената римска империя на 
германската нация, както и хроничният недостиг на финансови сред-
ства не им позволяват да поддържат голяма армия от наемни войници 
по източните си граници. По този начин военното съперничество меж-
ду Хабсбурги и Османи оставя дълбок отпечатък върху развитието на 
земите в западната част на Балканския полуостров. 
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поЛСКИЯТ прЕпъНИ-КаМъК прЕД СЛавЯНСКаТа 
МИСИЯ На рУСИЯ

Тина Георгиева

През първата половина на XIX в. идеята за славянска солидар-
ност става неизменна категория от идейния и политическия живот на 
всички славянски народи, лишени от собствена държавност. Под нея, 
от една страна, се разбира съзнанието за общо историческо минало, 
за езикова, културна и отчасти религиозна близост на славяните като 
цяло, а от друга – необходимостта от взаимна подкрепа за развитието 
на самобитните език и култура на славянските народи. Тази идея се 
превръща в съществен елемент от формиращите се национални идео-
логии и нейна основна цел е да подкрепи движението на тези народи 
към национално равноправие, а по-късно и към независимост. 

Общославянската идея започва да набира популярност и в руско-
то общество, но тук тя получава специфична интерпретация.1 Пора-
ди различните политически условия, в които се намира Русия, в нея 
трайно се налага представата, че на руския народ и държава се пада 
водещото място в процеса на славянско възраждане. Опитите на Ру-
сия да припознае идеята за „славянска общност“ и да поеме ролята на 
покровител и вдъхновител на славяните от самото начало се сблъскват 
със сериозни трудности: за Русия „славянската тема“ е едновременно 
външно и вътрешнополитически проблем. В рамките на империята 
великорусите съжителстват с други славянски народи. Възприемането 
на идеята за „славянска солидарност“ би означавало подкрепа на бор-
бата на тези народи за езикова, културна, а в бъдеще и за политическа 
еманципация. Да подкрепи националните движения на балканските 
и австрийските славяни за Русия е равносилно на това да признае съ-
щите права и на славяните в собствената си държава, а властта в Пе-
тербург през този период не е склонна да прави компромиси пред на-
ционалните движения в империята. Доколкото през първата половина 
на XIX в. украинското национално движение все още е твърде слабо, 
а белоруското е в зачатъчен стадии, основният проблем пред Русия и 
нейната славянска мисия се нарича Полша.

Руското общество се оказва разпънато между естествения стре-
меж да подкрепи сродните му народи в усилията им за самостоятелно 
национално развитие и нежеланието да допусне подобно развитие в 
рамките на собствената си държава. Допълнителен проблем е това, че 
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популяризирането на „славянската тема“ в северната империя съвпада 
с нова криза в руско-полските отношения. Въстанието срещу руската 
власт, избухнало в Полското царство през 1830 г., е причина за рязка 
промяна в официалния курс на Петербург спрямо Полша: въведеното 
от Александър І автономното полско управление е ликвидирано, кон-
ституцията е отменена, а наложеният от Паскевич режим предвижда 
борба с проявите на полското национално движение и засилена ру-
сификация на региона.2 Това допълнително затруднява всеки опит в 
Русия да се формулира ясна и категорична позиция в полза на общо-
славянската идея и руския народ или Русия да се представят като за-
щитник и покровител на славянските национални движения. 

На първо място това личи в позицията на официалната власт. 
Руският император Николай I нееднократно изразява отрицателното 
си отношение към националните движения на славяните в Хабсбург-
ската империя и нежеланието открито да се намеси в тях. Същата дис-
танцирана политика той провежда и по отношение на националните 
движения на славяните в Османската империя.3 Николай І възприема 
принципа на защита на православната вяра и християнските народно-
сти пред Портата, но при задължителното им удържане в покорство 
пред султана. Макар Русия традиционно да прибягва до използване на 
въоръжени отряди от балканското население във войните си с Осман-
ската империя, тя разглежда тази практика единствено като средство за 
допълнителен натиск върху противника, като „полезна диверсия“, а не 
като подкрепа за освободителните тежнения на поробените народи.4

Традиционното обяснение за тази позиция на Русия е обвърза-
ността на Петербург с легитимните режими в Европа; от тази гледна 
точка националните претенции на славянските народи се разглеждат 
като покушение срещу законната власт и част от общата революцион-
на вълна, обхванала Европа. Не на последно място, броженията сре-
щу властта в съседните държави носят реална опасност от тяхното 
пренасяне в Русия, при това в граничните полски територии. Страхът 
от нов полски бунт ръководи Николай I в политиката му относно съ-
битията от 1848–1849 г. Русия се намесва в размириците в Австрия, 
когато „вътрешното австрийско движение започва да се украсява в 
полски цветове“.5 Руският император счита поляците за главни дейци 
в размириците в Хабсбургската империя и това предопределя крайно 
негативното му отношение към тамошните събития, включително към 
свикания в Прага славянски конгрес. Това е и причината той да помог-
не за потушаването на унгарската революция – в нея монархът вижда 
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„усилията за общ заговор против всичко свещено, и в частност против 
Русия, защото начело на метежа и главните му оръдия са нашите вечни 
врагове поляците“.6

Непосредствената причина за сдържаността на руските управлява-
щи е опасението им, че възможни положителни жестове на Петербург 
към славяните в другите държави биха дали допълнителен импулс на 
полското движение за независимост. Една от отличителните харак-
теристики на руската политика по времето на император Николай I е 
именно борбата с полската народност. Граф К. Неселроде, който стои 
начело на руската дипломация близо 40 години, определя водената от 
него политика като „монархическа и антиполска“.7 С пълно основание 
това определение важи и за вътрешнополитическия курс на Петербург. 

Антиполската насоченост на руската политика поставя Петербург 
в двусмислена позиция спрямо славянството като цяло, не дава въз-
можност да формулира ясна и категорична позиция относно негово-
то национално възраждане и да извлече външнополитическа полза от 
това. Следваната след 1830 г. от Русия линия на отхвърляне нацио-
налните искания на Полша и потъпкване борбата ѝ за държавна са-
мостоятелност прави немислима подкрепата от нея на исканията за 
национално самоопределение на останалите славянски народи. Така-
ва подкрепа неизбежно би поставила въпроса за преразглеждане на 
имперската политика към Полша – нещо, което не стои на дневен ред 
в Петербург. От друга страна, тя би дала основание на поляците да 
поискат удовлетворяване и на техните национални претенции. 

Двусмислената позиция, в която се намира Русия спрямо Полша 
и славянските народи, кара Николай I подчертано да се дистанцира от 
славянските национални прояви и го прави особено предпазлив към 
всякакви инициативи, засягащи славянството. Полша остава препъни 
камък за славянската мисия на Русия и при следващото управление: 
50-те години на ХІХ в. средите на управляващите се появява идеята 
за издаване на вестник, който да развива съчувствието на славянските 
народи към Русия. Това намерение не се осъществява главно поради 
опасенията от ефекта, който подобно издание може да има върху Пол-
ша. По този повод тогавашният наместник на Полското царство М. Д. 
Горчаков предупреждава император Александър II, че стремежът за 
поддържане на привързаността на славянските народи към Русия чрез 
пробуждане в тях чувството на самобитно народно развитие е нужен 
и похвален, приложен към подвластните на Турция народи, но съвсем 
не е безвреден по отношение на Полша. Мисълта за самостоятелното 
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съществуване на тяхната народност ще има обратен ефект сред поля-
ците – тя ще напомня за изгубената им държавност и вместо да развие 
симпатии към Русия, ще се обърне против нея.8 

Представата за славянска солидарност не бележи особен успех 
в Петербург през първата половина на XIX в., защото в нея руската 
власт вижда отзвук и влияние на полските национални идеи, а в бор-
бата им за самоопределение – ръката на полското движение за неза-
висимост. Действително, в този период идеята за славянско единство 
тепърва набира поддръжници в руското общество, но вече има здрави 
позиции сред част от полското национално движение, където се ражда 
и мисълта за решаване на полския въпрос посредством и в рамките на 
общославянския въпрос. Привърженици на тази идея са Йоахим Леле-
вел, Адам Мицкевич, Зориан Доленга Ходаковски. През първата поло-
вина на ХІХ в. сред част от полското национално движение идеята за 
възстановяване на независима Полша се съчетава с мисълта за обеди-
нение на славянските народи на демократична основа. Особено силна 
тенденцията славянското национално движение да бъде използвано с 
цел подпомагане на полската национална кауза се проявява по време 
на революцията от 1848–1849 г. По думите на един от неговите лиде-
ри М. Чайковски „със славянщината ние можем да имаме по-големи 
изгоди, но трябва да ударим с всички сили, иначе изгодата ще получи 
Москва, [...] защото на това поле ние играем с Москва.“9 

За подозрителния имидж, който идеята за славянска солидарност 
придобива в очите на руските управляващи, несъмнено допринася и 
бунтът от декември 1825 г.10 Доказаните контакти на южната дека-
бристка организация с полското национално движение, участието в 
декабристкия заговор на Обществото на обединените славяни, целящо 
създаване на демократична федерация на славянските народи, и нали-
чието на поляци в това общество подсилват убеждението на Петер-
бург във връзката „общославянска идея–поляци–революция.“ Именно 
след неуспешния преврат от 1825 г. отношението на официална Русия 
към славянската идея се променя – славянската проблематика загубва 
строго академичния си характер и на нея започва да се гледа като на 
политически ангажиран въпрос, независимо дали става дума за кул-
турни, научни или религиозни контакти.

В нея руското управление вижда не просто революционна идея, 
а мисъл, която полските национални дейци издигат за постигане на 
крайната си цел – държавна независимост на Полша. В Петербург са 
убедени, че тя е средство, което полското национално движение се 
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стреми да използва в борбата срещу имперската власт. В подкрепа на 
това свидетелстват и следствените документи по делото на Кирило-
методиевското общество от 1847 г. Материалите на Трето отделение на 
императорската канцелария (политическата полиция при управление-
то на Николай – бел. Т. Г.) недвусмислено потвърждават, че зад идеята 
за славянско единство властта вижда провокация от страна на полската 
емиграция, целяща да наруши целостта на Русия. В тях борбата за сла-
вянско единство е представена като широк заговор, в дъното на който 
стоят поляците с техния стремеж към независима Полша и който цели 
да предизвика всеобщо въстание на славянските народи. Полските 
емигранти, пише в доклад на Трето отделение от април 1847 г., под-
стрекават славянските племена само защото по този начин се надяват 
да достигнат своята „мечтателна и нищожна“ цел – възстановяване на 
независима полска държава.11 Началникът на отделението А. Ф. Орлов 
пише по този повод до императора, че „имайки за единствена цел да 
възстановят предишната Полша и само заради това да нарушат спокой-
ствието на четирите общи държави, на които са подвластни славяните, 
поляците подстрекават тези племена и ги подбуждат към възстановява-
не във всеки един на техния древен патриархален бит.“12 

Няма да е преувеличено да се твърди, че присъствието на „полска-
та тема“ в общославянската идея е сред основните причини, поради 
които официалната руска политика остава дистанцирана от славянско-
то национално движение. Дълго време Петербург ще вижда зад идеята 
за славянска общност основно „полска интрига“ (така през 1860-те г. 
Михаил Катков ще вижда в украинофилството „полска интрига“). 

По същия начин „полският проблем“ влияе върху интерпретация-
та, която руският управляващ елит прави на представата за славянска 
общност – Русия е носител на най-истинската славянска същност и 
олицетворение на славянската народност, а бъдещето на славяните е 
свързано изцяло и единствено с нея. Министърът на народната просве-
та граф С. Уваров превръща славянската тематика в част от формули-
раната от него имперска официална доктрина по две причини. От една 
страна, той цели да докаже, че историческата мисия, която предстои 
да изпълни Русия и която е свързана със славянството, е продукт на 
самодържавието и на съществуващата обществено-политическа сис-
тема. От друга страна, включването на славянската тематика в импер-
ската доктрина е свързано с политиката, която империята провежда в 
Полша и западните губернии. Уваров смята, че политическото сливане 
на отделните части на държавата следва да  бъде предхождано от тях-
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ното морално и умствено сливане и че мирната интеграция на наро-
дите в империята може да се извърши с помощта на образованието. 
За целта според него в неруското население е необходимо „да се пре-
кърши немският или полски дух“ и в противовес да се развие руската 
националност, която да стане център на държавния бит и нравствената 
образованост13. В тази връзка важно значение се придава на знанията, 
получавани в училищата. В западните губернии, населени главно с 
украинци, белоруси и литовци Уваров разчита на популяризирането 
на руския език. На откритият през 1833 г. в Киев Университет „Св. 
Владимир“ се разчита да се превърне в разсадник на руската култура и 
като такъв да „изглажда онези специфични черти на характера, с които 
полското юношество така рязко се отличава от руското, и в частност 
да заглушава в него мисълта за частната народност, породила напразен 
стремеж към възстановяване на отдавна загубената самобитност“.14 

В страна с богата култура и развито национално самосъзнание, ка-
квато е Полша, линията на културна асимилация е неприемлива, затова 
в чисто полските земи Уваров търси по-умерен, междинен подход, кой-
то да избегне рязката замяна на полския език с руски и крайностите на 
една русификаторска политика. Има основания да се смята, че включ-
ването на славянската тематика в образователната политика на Уваров 
е част от този примирителен, лишен от крайности път за провеждане 
на асимилаторска по същността си политика в Полша. От началото на 
40-те години на XIX в. започват да се полагат усилия по изучаването на 
славянски езици в училищата на територията на бившето Полско цар-
ство, а в учебните заведения във варшавския учебен окръг е въведено 
преподаването на славянски езици15. След 1841 г. за учители по руски 
език в гимназиите и средните училища се определят само кандидати, 
които могат успешно да преподават и славянски език. А пансионерите 
от полското царство, обучаващи се в руските университети, са задъл-
жени да слушат лекции по славянски език и да полагат изпит като 
строго се следят успехите им по него.16 Преподаването на славянски 
език очевидно се разглежда като средство да се намали смазващото 
преобладаване на полския и да се избегне рязката му замяна с руския 
език. От друга страна, изучаването на славянските езици и култура, 
съчетано с представата за Русия като център на славянството и за ней-
ното превъзходство пред останалите славяни, трябва да подпомогне 
сближаването на полския и руския народи и сливането им в едно, като 
притъпи „лъжливия“ патриотизъм на поляците и послужи като проти-
водействие пред полския национализъм и самосъзнание.
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Провежданата от Уваров политика за използване на общославян-
ската идея за вътрешнополитически цели е силно дискредитирана с 
разкриването през 1847 г. на Кирило-методиевското общество17. Поя-
вата на организация, съчетаваща общославянската идея с борбата за 
политическа независимост, демонстрира колко рисковано за властта 
е заиграването със славянската тема. Този случай кара руските упра-
вляващи да направят извода, че „научната славистика и интереса към 
местния колорит се оказват само крачка до революционния панслави-
зъм и националистическия сепаратизъм“.18 А революциите от 1848–
1849 г. убеждават Петербург окончателно да изключи от арсенала си 
идеята за славянска общност. 

Противоречието между руските интереси в Полша и желанието 
северната империя да бъде представяна като защитник на славянските 
народи ясно се осъзнава от руската общественост. В своя дневник, 
който е един от най-ценните източници за епохата на Николай I, проф. 
Никитенко определя възраждането на националностите за една от за-
дачите на своето време, но признава, че отделянето на славяните от 
Австрийската империя ще издигне проблема какво да се направи с 
Полша. „Славянофилите мечтаят за славянска федерация. Каква роля 
ще играе тогава Русия в нея? Ще се откажем ли ние доброволно от 
Полша? – пита Никитенко“.19 

Най-остро горният проблем стои пред онези представители на 
руския образован елит, които подкрепят идеята за историческата 
мисия на Русия сред славянските народи. В този смисъл особен ин-
терес представляват вижданията на личност като Михаил Погодин, 
призоваващ за промяна във външнополитическия курс на Русия и за 
по-голямото ѝ обвързване със славянските народи за сметка на Виена 
и Берлин. Историк и публицист, Погодин е първият и най-пламенен 
привърженик на идеята за славянска солидарност в империята през 
първата половина на века и прави много за нейното популяризиране в 
обществото, нескромно определяйки себе си като „алфата и омегата“ 
на славянската идея в Русия.20  

Еволюцията, която търпят неговите възгледи относно мястото и 
ролята на Русия в славянското възраждане, в значителна степен са по-
родени именно от желанието му да примири две трудно съвместими 
неща – славянската мисия на Русия и запазването на руския контрол 
над Полша. Проблемът идва оттам, че малцина в Русия признават 
правото на полския народ на собствена държава. За преобладаващата 
част от руското общество бъдещето на включеното в империята през 
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1815 г. Полско царство и на териториите, присъединени към нея в ре-
зултат от трите поделби от края на ХVІІІ в., е немислимо извън Русия. 
Преди да прегърне идеята за славянската мисия на родината си Пого-
дин застъпва позиция, която не се отличава от официалната имперска 
теза и я изразява в статия, писана скоро след въстанието от 1830 г.: при 
трите дележа на Полша Русия си е върнала земи, които ѝ принадлежат 
по право; мястото на Полша е в Русия и отделянето ѝ от империята 
вече е невъзможно21. 

Пътешествията на руския историк из славянските земи на Хабс-
бургската империя в края на 30-те и началото на 40-те г. на XIX в. го 
карат да осъзнае несъвместимостта на горната теза с опитите Русия 
да се представи като лидер на славянското национално движение. При 
личните си запознанства с представителите на западнославянската 
интелигенция Погодин се сблъсква с тяхното неодобрение на поли-
тиката, провеждана от Русия спрямо Полша и осъзнава, че Петербург 
не може да разчита на славянска подкрепа, докато в границите друг 
славянски народ е лишен от възможността за самостоятелно развитие. 
Ако иска да бъде възприемана като център на славянството, около кой-
то да се обединят сродните ѝ народи, Русия трябва да промени отно-
шението си към поляците и към техните национални претенции.  

Това го кара да формулира една нова позиция спрямо Полша. Ма-
кар да остава далеч от идеята да се даде независимост на полския на-
род, той предлага да се допусне развитие на полската националност, но 
в рамките на империята. За разлика от просветния министър Уваров 
руският историк е убеден, че националността не може да бъде унищо-
жена и по тази причина се обявява против опитите за русифициране на 
Полша. Вместо да потиска полската националност, за Петербург е по-
изгодно да води политика, покровителстваща просвещението в Полша 
– разбира се, „в пределите на благоразумието и предпазливостта, без 
ущърб на руското начало“22 – смята Погодин. „Това може да стане чрез 
подкрепа за развитието на самобитната полска култура, език, история 
и литература. Без да оскърбяваме самолюбието им, а напротив, ласка-
ейки го, може да се разбираме отлично с тях.“ – твърди той.23 

Правителството, според Погодин, трябва да покровителства дей-
ността на полските учени и литератори, да допусне изучаването на 
полския език заедно с руския и дори да възстанови под някаква форми 
Варшавския университет, закрит след въстанието от 1830 г. Особено 
внимание той отделя на преподаването на полска история, каквато по 
това време вече не се изучава. Полската история, вярва Погодин, е 



161

полСкият препъни-камък пред СлавянСката миСия на руСия 

най-вярната съюзничка на властта и може да ѝ донесе повече ползи, 
отколкото няколко крепости; тя може да примири поляците с насто-
ящето положение и да ги убеди в необходимостта от съединение на 
Полша с Русия. В същото време руският публицист прави уговорка-
та че тази история трябва да бъде „безпристрастна, правдива“, без да 
уточнява какво има предвид. В Полша е необходимо също така да се 
преподава история на славянските народи и чрез нея да се показва 
„как открай време раздорът и несъгласието са погубвали и излагали на 
жестокото иго на чужденците, при които никъде и никога славяните не 
са били щастливи.“24 

В позициите си Погодин се води от тънката политическа сметка за 
интересите на Русия. Според него една такава политика може да има 
благодетелно влияние върху останалите славянски народи, които „гле-
дат на Полша като на образец на руското управление.25 Покровител-
ството на полската народност и отстъпките пред полските национални 
искания е тактически ход, провокиран от желанието да се поддържа 
сред славяните идеалистичната представа за Русия и те да бъдат при-
влечени към нея. Показателно за мотивите на Погодин е виждането му 
какъв курс трябва да прокарва Петербург в териториите, включени в 
състава на империята след трите поделби на Полша (Западна Украй-
на, Белорусия и Литва – Т. Г.) В тези земи, според него, е нужно да 
се изкорени полския дух. За целта той предлага да се изкупят земите 
на полските земевладелци и вместо тях да се привлекат колонисти 
от руските земи; да се обърне повече внимание на състоянието на 
селяните, които са руснаци, в противовес на земевладелците – в бол-
шинството си принадлежащи към полската шляхта. Ако политиката 
на покровителство и съобразяване с националните особености и ха-
рактер на поляците не помогне, тогава е нужно „с един удар да се 
разсели шляхтата из цялото пространство на Русия“.26 

Присъствието на Полша в границите на империята прави особе-
но уязвими разпространените сред част от руското общество пансла-
вистки мечти за общ славянски съюз, начело с Русия. Идеята за фе-
дерация на славянските народи получава нов импулс в годините на 
Кримската война, която се възприема като подходящ момент за ней-
ното реализиране. Отново Погодин е човекът, който я лансира, защо-
то вижда в нея начин Русия да си осигури съюзници и да спечели 
войната. Това кара руския историк и публицист да възприеме корен-
но различна позиция спрямо Полша, която да лиши родината му от 
противоречивата ѝ позиция и да ѝ даде шанс да изпълни славянската 
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си мисия. „Полша ни отдалечаваше от целия славянски свят: Полша 
трябва да го привлече към нас“, пише той в своите „Историко-полити-
чески писма“, писани през войната27. 

Погодин осъзнава, че ако Русия иска общославянският съюз да 
има бъдеще, тя трябва да се откаже от Полша. По тази причина той 
призовава управляващите да възстановят полската държава: под това 
разбира самостоятелно управление в съответствие с полската история, 
религия, характер и обстоятелства, но в рамките на руската империя и 
под скиптъра на руския император. Погодин вярва, че давайки незави-
симост на Полша, Русия ще получи в нейно лице съюзник. Благодарна 
за предоставената ѝ свобода, Полша ще влезе в славянския съюз като 
негов равноправен член, а славяните, „виждайки нашата безкорист-
ност, уверявайки се в чистотата на нашите намерения, ще отхвърлят 
всички западни клевети, ще се освободят от всички подозрения и съм-
нения и ще се предадат на Русия окончателно, безусловно, от цялата 
си душа, на живот и на смърт“.28 

Михаил Погодин е сред малкото представители на руската об-
щественост, които през 50-те години на XIX в. открито се обявяват за 
възстановяване на самостоятелното управление в Полша, но предло-
жената от него промяна в официалната политическа линия на Петер-
бург не е породена от желанието му да възстанови една историческа 
несправедливост. Промяната в имперската политика спрямо Полша в 
плановете на Погодин е част от общ поврат, който следва да настъпи в 
отношението на руската дипломация към националните движения на 
славянските народи в Австрийската империя и на Балканите. Според 
него Русия трябва да се откаже от съюза си с Прусия и Австрия и във 
външнополитическата си дейност да се опре основно на славянските 
народи. Допускането на самостоятелно полско управление е мислимо 
и допустимо единствено в този контекст. Става въпрос за чисто такти-
чески прийом, който трябва да даде възможност на Русия да изпълни 
славянската си мисия, като застане начело на национално-освободи-
телното движение на славянските народи. В конкретния исторически 
момент то трябва да гарантира успеха на Русия във водената война. 

Когато Полша получи собствено управление, „какво по-хубаво 
могат да мечтаят австрийските и турските славяни? Те са наши, тоест 
членове на бъдещия велик източен съюз“. Имайки пред себе си приме-
ра на Полша, славянските народи ще поискат за себе си същата свобо-
да, един по един ще се присъединят към Русия „и ето ни сто милиона. 
Заповядайте да се бием“29. 
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Историко-политическата концепция на Михаил Погодин е прекра-
сен пример за двусмислената позиция на Русия и сблъсъка ѝ с Полша 
като вътрешноимперски проблем и външнополитическата дилема за 
подкрепа на славянското движение. 

На пръв поглед тази дилема не стои така остро за московските 
славянофили – малобройна, но влиятелна група в руското общество, 
която също възприема идеята за великото бъдеще на славяните и зна-
чението на руския народ като най-виден представител на славянското 
възраждане. На първо място, това е така, защото техните възгледи са 
лишени от  политически нюанси. Говорейки за славянска общност, те 
имат предвид обединение на славяните в общ културен свят. Славя-
нофилите разглеждат този съюз като духовно-религиозно и култур-
но-просветно сближаване и изрично подчертават, че не подкрепят 
плановете за политическо единство на славянските народи. Славяно-
филската концепция не допуска подкрепата на панславистките идеи, 
тъй като според тях общият политически организъм ще попречи на 
самобитното развитие на славянските народи30. 

Още в първия брой на славянофилското списание „Русская беседа“ 
от 1856 г., по повод възможностите за създаване на единна славянска 
държава, редакцията публикува следния коментар: „Знаме на Русия 
трябва да бъде не панславизмът, в политически смисъл, не централи-
зацията, а признаването на правата на всяка народност на самобитно, 
своеобразно съществуване, чиято защита и охрана несъмнено биха 
принадлежали на Русия“.31 

Славянофилите противопоставят залязващата романо-германската 
цивилизация на Източния славянски свят, който тепърва ще извърши 
историческата си мисия. За тях решаващото отличие между двата свята 
е религията като носител на духовното начало на всеки народ. Славяно-
филското противопоставяне Изток–Запад е по конфесионален признак, 
по линия православие-католицизъм, затова и те говорят за Латино-ка-
толически и Славяно-православен свят. За тях истинската, първоначал-
ната религия на славяните е православието. Славянофилите вярват в 
неразривната връзка между православната вяра и славянството. По ду-
мите на Ю. Самарин, „единствено в православието славянският народ 
свободно диша и се движи, а извън го неминуемо попада в робство и се 
изопачава в коренните основи на своето битие“32.

Съгласно славянофилската концепция чрез отказа си от правосла-
вието славяните са нанесли тежък удар върху своята самобитност, за-
мърсили са своята народност и са разрушили нейната цялост, проме-
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нили са своя народен характер – с други думи, ликвидирали са всичко 
онова, което им гарантира особена мисия в историята. „В настоящия 
момент нито полякът-католик, нито чехът-католик, нито моравяни-
нът-протестант няма да изразят славянска самобитна мисъл. Вярата, 
единствено вярата може да събере отломките и от тях да се създаде 
нещо органично. Коя вяра? Не католицизмът, не протестантизмът, а 
единствено нашето православие. Без православие нашата народност 
е нищо. С православието нашата народност има световно значение“, 
пише Кошелев до И.Аксаков в писмо от 15 октомври 1858 г.33  

Вярата в превъзходството на православната религия свива славя-
нофилското виждане за славянско единство в конфесионалните рам-
ки на православието, а месианската роля на славянството – до право-
славната част от него. Това изключва славяните-католици от кръга на 
богоизбраните, прави ги в очите на славянофилите втора ръка хора, 
„полуславяни“34. Затова и надеждите на славянофилите са свързани 
единствено с православните славяни, след които западните съблазни 
не са проникнали. Те не възлагат големи надежди на онази част от сла-
вянството, замърсена от западното влияние и католическата църква. 
По тази причина славянофилите избягват да споменават като член на 
славянското семейство Полша, защото там католическата стихия се е 
вкоренила най-силно и е намерила най-ревностни привърженици.  

Сведенията за възгледите на московските славянофили, относно 
политическото бъдеще на славянството и в частност на Полша, са от-
къслечни, но и малкото данни посочват, че и за тях проблемът с Полша 
остава да съществува. Подобно на консервативни националисти като 
Михаил Погодин и при тях личи стремеж да се примирят възгледите 
им по славянския въпрос с интересите на Русия по отношение на Пол-
ша. В това отношение показателно е писмо на един от водещите славя-
нофили Алексей Хомяков, писано през 1848 г., в което той разсъждава 
върху политическото бъдеще на славянските народи и конкретно на 
Полша. Хомяков подкрепя възстановяването независимостта на Пол-
ша в определени граници: Познан с Гданск, Галицкото княжество и 
Краков, Варшавското херцогство и онази част от Литва, която не го-
вори руски. Но този процес, според него, не бива да е правителствено 
или административно, а народно дело. По тази причина той защитава 
идеята за самоопределение на народите: общ референдум трябва да 
реши съдбата на всеки от славянските народи като той трябва да се 
осъществи и в полските земи, и в населените със славяни територии 
на Хабсбургската империя. 
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Хомяков акцентира върху чисто политическата полза, която Русия 
бе извлякла от подобен ход: всеобщото право на глас ще унищожи 
влиянието на аристокрацията и на градовете в Полша. Наред с това „в 
селячеството биха се оказали много гласове в наша полза, а в Галич 
болшинството (поради родството на езика и особено поради духов-
ното родство) биха били или за нас, или в крайна сметка за отделно 
съществуване и така самата Полша би била разстроена завинаги“. В 
Литва резултатът според него би бил приблизително същия35. 

Славянофилът Хомяков възприема предоставянето на славянските 
народи правото сами да решат политическото си бъдеще като средство 
Русия да спечели тяхното разположение и като начин да се пресекат 
полските претенции върху териториите, където преобладаващото насе-
ление е православно и които руското общество счита за изконно руски. 

Подобна позиция е доказателство, че дори лишени от националис-
тически чувства хора, каквито са славянофилите, не са избегнали диле-
мата как да примирят представата си за славянска общност, славянската 
мисия на Русия и руските политически интереси в Полша. Показателен 
е фактът, че полското въстание от 1864 г. и разногласията сред славяно-
филите за това каква да бъде политиката на Петербург спрямо Полша са 
сред водещите причини, довели до разрива в тяхното общество.  

Макар идеята за славянско единство и за Русия като център на 
възраждащото е славянство да си пробива път в руското общество, 
тя не получава очакваното развитие. Полша се оказва онзи препъни 
камък, който през първата половина на XIX в. не позволява на руски-
те управляващи за експлоатират тази идея, а на образования руски 
елит – да я подкрепи напълно. По тази причина официалните власти в 
Петербург отказват да включат идеята за славянската мисия на Русия 
в арсенала на идеологическите си средства. Когато се говори за сла-
вянско единството, се акцентира върху културното сътрудничество, 
близостта в езика и традициите, но се избягва дори и намек за поли-
тическа общност. Доколкото руската държава и общество ще демон-
стрират подкрепа за славянските национални движения, от средата 
на века те се ограничават до християнските народи, намиращи се в 
пределите на Османската империя. 
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УЧрЕДЯваНЕТо На БъЛГарСКаТа ЕКЗарХИЯ – 
УСпЕХ ИЛИ проваЛ?

Алексей Стамболов

Успех или провал е учредяването на Българската екзархия? Отго-
вор на този въпрос ще потърсим в настоящата статия. Бързам веднага 
да уточня, че акцентът ще бъде не толкова върху самото издаване на 
фермана от 27 февруари 1870 г.1, колкото върху следващите две и по-
ловина години – период, съдбовен за прохождащата Екзархия, когато 
се извършва нейното конституиране. 

Църковно-народната борба, в резултат на която се ражда Българ-
ската екзархия, протича на няколко етапа. В началото исканията са 
икономически (за отмяна на владишкия данък), за богослужение на 
разбираем език и за смяна на отделни гръцки владици с българи. По-
степенно изкристализира идеята за независима Българска църква.2 В 
този смисъл учредяването на Екзархията е само едно, макар и най-ак-
центираното, от цяла поредица събития, започнали през втората чет-
върт на XIX век3, чийто отзвук продължава до 60-те години на мина-
лия век.4 В родната историография тази борба се разглежда като етап 
от борбата за национална независимост и обикновено се казва, че се 
увенчава с успех. Така ли е обаче в действителност?

Необходимо е да се направи едно уточнение. За да функционира 
правилно православната църква и за да бъде тя наистина православна, 
от съществено значение са следните четири елемента: догмати, нрав-
ствен закон, обредна част и канони. Без догматите вярата няма основи, 
без нравственост нямаме истински християнски живот, без обреди ня-
маме външно единство и без канони няма порядък. Каноните предста-
вляват юриспруденцията на Православието5. Както едно цивилизовано 
общество не може без съд, без администрация, без закони, така и Църк-
вата не може без своите свещени канони. Затова от особена важност е 
запазването не само на догматическото (доктринално), но и на кано-
ническото единство на всички поместни православни църкви. В своя 
двухилядолетен исторически път Църквата не познава и не одобрява 
насилствените и революционни действия. Църковни реформации по 
подобие на Лутеровата или Калвиновата на нея са ѝ непонятни, а и не-
нужни. В този смисъл акции като Великденската или Богоявленската са 
чужди на духа на Църквата, където по думите на апостол Павел „всичко 
трябва да става с приличие и ред“6, неканонични и осъдителни7.
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Събитията от 1870–1872 г. безспорно са успех за крайната българ-
ска партия на д-р Стоян Чомаков – тази, която е била за извоюване 
на пълна независимост от Цариградската патриаршия. Но нека видим 
каква цена са били готови да платят за това представителите на тази 
партия. Един от участниците в онези събития, д-р Христо Стамболски, 
ни описва по следния начин едно събрание на българската църковна 
община в цариградския метох от февруари 1861 г.: членовете на об-
щината предлагали „разни проекти, един от други по-странни и по-
чудовищни; тъй например, едни искаха да настояваме за съединение с 
Англиканската църква […]. Други искаха да се повърнат пак на унията 
с папата. Трети представиха проект за реформиране на Църквата ни 
с изменението на някои членове от Символа на вярата. Четвърти […] 
подкрепяше мнението на Илариона и Кръстевича – да постоянстваме в 
досегашния път за независима българска йерархия, каквато сме имали 
доскоро. Пети пък изказаха мнение да се изхвърли само думата пра-
вославна, та нашата Църква да се нарече Българска народна христи-
янска църква. Това последно мнение надделя и се възприе с грамадно 
болшинство, защото с него се сполучвало да се различат българите от 
русите поне по вяра, защото същността на религията свързвала много 
българите с русите, нещо от което се страхували и Портата, и западните 
Велики сили и което било причина да не се удовлетворяват българските 
стремежи за независима йерархия. В смисъла на това последно мнение 
се подаде след 2–3 дена и една просба до Високата Порта“8. Виждаме 
как, за съжаление, мнозина от участниците в църковно-народната борба 
просто са си играли на църква, за тях религията е била само средство за 
постигане на някакви други, „по-дълбоки“, политически цели9.  

Събитията от 1870–1872 г. са безспорен успех и за турската ди-
пломация. Това признават както съвременници, така и изследовате-
ли. Д-р Христо Стамболски, например, пише, че Портата прилагала 
спрямо християнските народи в империята изпитания метод „разде-
ляй и владей“10. Зина Маркова от своя страна пише, че поведението 
на османската власт „е не само решаващо за хода на събитията, но 
разглеждано само за себе си, е поредна демонстрация на изкусно про-
вежданата двулична турска политика спрямо българо-гръцкия спор, 
неотклонно насочвана не към неговото омиротворяване, а към под-
държане и разпалване“11. Дори през 1871 г., когато Портата повече от 
всякога благоприятства помирението и умерените български дейци 
наивно вярват в искреността ѝ, нейните действителни намерения са 
други и целят разделянето на българи и гърци.12 Няколко месеца преди 
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свикването на Всеправославния събор от 1872 г. великият везир Мид-
хат паша недвусмислено заявява пред австро-унгарския посланик, че 
много добре разбира политическата изгода от схизмата, но Портата 
привидно трябвало да се прави на неутрална.13 

Сред причините, които ни карат да мислим, че учредяването на 
Екзархията е било провал е отпадането на нашата Църква от кано-
ничното общение с останалите православни църкви. Само по себе си 
това е достатъчно зло. По думите на един от участниците в Събора 
от 1872 г.: „Този ден е скръбен за Православната църква. Както става 
голяма радост на небето при разкаянието на един грешник, така става 
неизказана печал и за майката Църква, когато се принуждава да от-
късне от себе си едно само свое чедо по причина на неизцелимата му 
болест, а сега тя е принудена да откъсне не едно, а много свои чеда“14. 
По този повод З. Маркова пише: „Макар и твърде обезсилена, про-
възгласената на 16 септември 1872 г. схизма нарушава единството на 
православния свят и създава десетилетия напред затруднения на Бъл-
гарската църква и държава“15. Авторът на първото в нашата литерату-
ра цялостно съчинение върху църковното движение и същевременно 
действащо лице в описваните събития, Тодор Бурмов, който е при-
върженик на умерения проруски вариант за разрешаване на спора16, 
от дистанцията на времето пише: „Появяването на църковната разпра 
помежду българите и гърците, в която два единоверни християнски 
народа трябваше да излязат да се разправят и корят пред общий мю-
сюлманский враг и в която имаше да се позори пред светът в лицето 
на гръцките архиереи висшето духовенство на Православната църк-
ва, беше истинно нещастие за всичкото Православие, нещастие, кое-
то усещаха напълно и българите“17. Схизмата е печална „аномалия” 
в живота на нашата Църква и вече от 20-те години на XX в. тя прави 
постъпки за нейното преодоляване18. 

На второ място, ферманът не решава българския въпрос, не из-
глажда противоречията между българи и гърци, напротив, още повече 
ги подклажда и залага основите на ново разделение – този път между 
патриаршисти и екзархисти. Вярно е, че мнозинството от българския 
народ застава на страната на Екзархията, но едно значително малцин-
ство остава вярно на Патриаршията19. Това ново разделение пречи на 
единството на нашия народ, а в редица случаи става причина и за гър-
чеене от страна на „патриаршистите“. Обикновено те биват заклеймя-
вани за „предатели“, но често става дума за сериозен вътрешен кон-
фликт между националната и каноничната православна съвест20. 
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Показателен е примерът с един от най-заслужилите дейци на цър-
ковното движение, Гавриил Кръстевич, който след обявяването на 
схизмата преминава към Патриаршията. По този повод Тончо Жечев 
пише: „Участвайки като светско лице в разпрата, борейки се с чисто 
политически средства, Кръстевич е едновременно с това и просто-
народно религиозен, вярващ човек, християнин. Дълбоко навлязъл 
с течение на борбата в догматическата, историческа и каноническа 
страна на черковното движение, за него, за разлика от Чомаков, това 
не са бабини деветини, не са въпроси, за които Тодор Икономов смя-
таше, че могат с лекота да се преодолеят в духа на времето. Кръсте-
вич познава тази трудна страна на православието, която остана чужда 
дори и за някои от духовните лица. Той не е склонен към бързи и 
необмислени нововъведения“21. „Плодовете на неговите трудове едва 
още кълняха и той отвърна лице, смаян какво са сели и какво никне. 
Неговото отдръпване има своите мотиви там, където са мотивите за 
отдръпването на мнозина известни деятели след победата“22. И за-
вършва с думите: „Дейци като него никога не се открояват ярко на 
фона на историята, защото са справедливи дори към враговете си и 
остават чужди на крайностите“.23 

Г. Кръстевич не е единственият, отдръпнал се от Екзархията след 
нейното конституиране. Същата позиция се вижда и при Т. Жечев:      
„Към момента на решението на въпроса, т.е. началото на 1870 година, 
почвата за разочарования и съмнения беше богато натоварена както 
откъм вътрешна страна, така и с оглед развитието на събитията извън 
тази борба […] Само две-три години след победата на една продъл-
жителна и трудна борба илюзиите и надеждите, които я крепяха, се 
разнесоха яко дим […] Борбата за духовна независимост от гърците, 
с десетилетия занимавала съзнанието на българското общество, на 
първоразредни умове и горещи сърца, като че на следващия ден след 
фермана и особено след учредяването на екзархията мина в история-
та, започва да намирисва на антика, не поддържа траен живот за нито 
една от породените илюзии. А извоюваната с това свято знаме победа 
още тогава има горчивия вкус на поражението.“24 

Част от причините за това отдръпване са описани от Хр. Стам-
болски по следния начин: „След един мимолетен къс период на съ-
чувствие и ентусиазъм при посрещането на изпратените от Екзархията 
български владици, настана у сънародниците ни едно охлаждане, едно 
разочарование спрямо своите архипастири; даже в някои епархии се 
появиха странни гонения против някои от тях, с оплаквания до екзарха 
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за неумението им да се държат пред турските власти […], за неспособ-
ността им да управляват епархиите си и безпристрастно да помиряват 
страстите между тарафлъците (партизанствата), а напротив, заставали 
начело на една партия […], за сребролюбието им […] и пр.“25 Или от-
ново по думите на Т. Жечев: „Тайно и полека идеалите на борбата бяха 
изместени от идеала за извоюване положението и възможностите на 
бившите господари и, последная стала горша первых“.26 Всичко това 
говори, че нашият народ по онова време няма още духовната зрялост, 
необходима за съществуването на една независима Църква. Това впро-
чем се вижда още от думите на  Иларион Макариополски към младия 
тогава Хр. Стамболски, когато последният настоява за пълно отделяне 
от Патриаршията: „Разбирам това, възразява Иларион, но с какъв народ 
ще работим? Нали видяхте нашия в Македония! Непросветен, несъзна-
телен, неорганизиран в по-многото епархии, които смятаме да привле-
чем към нас. В просвещението, съзнанието и организацията се състои 
пътят, който ще ни изведе на добър край; ето защо в това направление 
трябва да се действа.“27 Очевидно тук Иларион визира жителите на По-
ленинска епархия (Кукуш и Дойран), които приемат уния с папата 
(1859 г.), тъй като Патриаршията не им дава за владика българин28. 
Тук бих могъл да дам още примера с Нишкия митрополит Виктор, 
който години наред не събира предвидения в екзархийския устав цър-
ковен данък, защото населението не желае да плаща и всяко негово 
настояване поражда опасност от преминаване към Патриаршията29. 
Мотивът да останат в Екзархията в случая е икономически, а не рели-
гиозно или национално чувство. Ето защо не бива да се учудваме, че  
след Първата световна война екзархийската дейност извън границите 
на България на практика замира. Всички екзархийски митрополити 
опразват своите катедри, останали извън политическите граници на 
държавата. И виждаме как тяхното паство изведнъж сякаш „изчезва“. 
Не се съпротивлява на гръцкото, сръбското или румънското „духовно 
иго“, под което е попаднал30. 

Във връзка с църковния въпрос в нащето съзнание се създават и 
утвърждават някои митове. 

Първият мит е, че Съборът от 1872 г. е осъдил целия български 
народ като схизматичен.31 С подобно осъждане обаче Съборът би про-
тиворечал на самия себе си, тъй като е свикан именно, за да противо-
действа на филетизма, а не за да защитава един филетизъм пред друг. 
Оросът (определението) на Събора говори ясно: осъжда се „филетиз-
мът, сиреч племенните различия и народните прения и съперничества, 
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и раздвоения в Христовата църква като противни на учението на Еван-
гелието и на свещените правила на блажените наши Отци“32. За схиз-
матици, т.е. „чужди на едната, света, съборна и апостолска Църква“, 
са обявени поименно седем български архиереи: Иларион Макарио-
полски, Панарет Пловдивски, Иларион Ловчански, Антим Видински, 
Доротей Софийски, Партений Нишавски и Генадий Велешки, ръкопо-
ложените от тях клирици, както и намиращите се в общение с тях33. 
Напротив, в текста на ороса българският народ е наречен „благочес-
тив“, а проповядващите племенните различия (филетизма) сред него 
са представени като малцинство.34 

Вторият мит е, че Руската църква не признавала схизмата.35 Офи-
циалното становище по българския въпрос на Светейшия руски синод 
е отразено в отговора на окръжното на Вселенската патриаршия от 
декември 1868 г. В него се казва, че Вселенският патриарх е законен 
пастир на всички православни българи, намиращи се под неговата 
духовна юрисдикция и йерархическите му права върху тях не подле-
жат на никакво съмнение. Макар „някои желания на българите, ако не 
всичките, са твърде естествени, основателни и законни“ и следовател-
но пастирският дълг на Негово Светейшество повелява да ги удовлет-
вори, все пак това трябва да стане „без да се разкъсва йерархическото 
им единство с Цариградската Църква и без да излязат от подчинение-
то си към Вселенския патриарх“. Без патриаршеското съгласие и про-
тив неговата воля „българите нямат никакво право да се откажат от 
църковното си подчинение нему, като на върховен свой архипастир, 
или самоволно да се отцепят от него, защото това ще е разкол, и бъл-
гарите според църковните правила неизбежно ще се разглеждат като 
разколници“.36 По свидетелството на К. Леонтиев: „Официална Русия, 
в лицето на генерал Игнатиев, признава Патриаршията. На празнич-
ните дни той отива при патриарха в параден мундир, с ордени и ог-
ромна свита, а при Българския екзарх (който, между другото, е руски 
възпитаник), ако се наложи, официална Русия се отбива във всеки-
дневните си цивилни дрехи – така, както би отишла при всеки турски 
дервиш“.37 Отказът на Руската църква да изпрати свой представител 
на Събора от 1872 г. не бива да се тълкува като израз на съчувствие 
към крайните български искания. В посланието на Руския синод ясно 
се казва, че това е „частно епархиално дело“ на Вселенския патри-
арх и че при евентуално свикване на такъв събор, ако българите не се 
съобразят с решенията му, от това може да произлезе още по-голяма 
беда за цялата Църква38. Освен това, през целия период на схизмата, 
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въпреки някои случаи на съслужение между отделни представители, 
двете Църкви нямат пълно евхаристийно общение, което всъщност е 
видимият израз на църковното единство. Построяването на отделен 
храм за нуждите на руската мисия в София също говори за това, че 
русите гледат на нас като на схизматици.

 Третият мит е свързан с напускането на Събора от страна на Йе-
русалимския патриарх Кирил II. Твърди се, че с това си действие той 
накърнил авторитета на Събора и хвърлил сянка на съмнение върху 
неговите решения.39 Тук трябва да имаме предвид няколко неща. Пър-
во, за осъждането на неканоничните действия на българските архиереи 
изобщо не било наложително свикването на Вселенски събор, тъй като 
това е частно дело на Вселенската патриаршия. По същия начин Ма-
кедонската православна църква и самопровъзгласилата се Украинска 
православна църква – Киевска патриаршия, както и т. нар. „алтерна-
тивен синод“ у нас, са осъдени само на поместен събор от съответ-
ните Църкви. Свикването на Вселенски събор по българския въпрос 
е продиктувано от желанието да бъде осъден филетизмът като ерес, 
както и да бъде санкционирана евентуална промяна на патриаршеския 
диоцез. Както е известно, българските дейци се борели за включване-
то в Екзархията на епархиите в Тракия и Македония, които по силата 
на правило 28 на Четвъртия Вселенски събор са подведомствени на 
Константинополската патриаршия. Каквато и да е промяна в граници-
те на патриаршеския диоцез би могла да стане единствено с решение 
на нов Вселенски събор и не е в правомощията само на Цариградския 
патриарх. Това именно се има предвид и в Окръжното от 1868 г., където 
се казва, че „някои от българите поискаха от нас преимущества и при-
вилегии, които ние не можем нито да даваме, нито да отнемаме“.40 Сле-
дователно, отсъствието на Йерусалимския или на който и да било друг 
от източните патриарси, оправдано или не, независимо дали се дължи 
на руски натиск или на вътрешно убеждение, не обезсилва по никакъв 
начин осъждането на споменатите архиереи и филетизма като цяло.

Филетизмът, т.е. национализмът, е ерес на православния църко-
вен живот, тъй като всеки национализъм изтъква частното за смет-
ка на общото.41 По своята същност Православието е вселенско, т.е. 
наднационално, но не и интернационално. То приема чистия и искрен 
патриотизъм, но решително отхвърля националния фанатизъм, т.е. не-
приемането на „другия“ именно като друг, желанието за властване на 
една нация над друга или за асимилация. Всички са призвани към една 
и съща вяра, „където няма ни елин, ни юдеин, ни обрязване, ни необряз-
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ване, ни варварин, ни скит, ни роб, ни свободен, а всичко и във всичко е 
Христос“.42 В този смисъл, докато първоначалните искания за богослу-
жение на разбираем език и смяна на някои недостойни гръцки архиереи 
са приемливи, доколкото целят духовно-нравственото издигане на на-
рода, то „желанието на българите навсякъде, където има дори няколко 
български семейства, те да зависят не от най-близкия гръцки архиерей, 
а непременно от български – само затова, че е български – е само по 
себе си желание за схизма, разкол, пълно подчинение на църковните во-
дачи на придирчивия национален фанатизъм […] борба не само против 
гърците, но […] и против Църквата и нейните канони“.43

Колкото до султанския ферман – обявявайки независимостта на 
Българската църква на 11 май 1872 г., българите сами го нарушават в 
онези негови части, които предвиждат Екзархията да бъде зависима от 
Вселенската патриаршия (вж. по-специално членове 3, 4, 6, 7 и 8)44.    

      
*   *   *

През 2010 г. се навършват 1140 години от основаването на Бъл-
гарската църква; 150 години от Великденската акция; 140 години от 
учредяването на Екзархията и 65 години от вдигането на схизмата. 
Това е добър повод за равносметка. Нека бъдем по-самокритични и 
трезви към събитията от миналото, защото това би ни освободило от 
кошмара постоянно да виждаме в съседите си врагове и би ни пред-
пазило от нови грешки за в бъдеще. Историческата съдба на наши-
те два народа – българския и гръцкия – е да живеем заедно. Дали в 
руслото на общи държавно-политически формирования – Византия, 
Османската империя и Европейския съюз, или в лоното на общата 
вяра – православната, през по-голямата част от съвместното си съ-
ществуване като съседи на Балканския полуостров сме били заедно. 
Дълбоко съм убеден, че общото между нас е много повече от различ-
ното. Затова от взаимен интерес е да намерим най-подходящия modus 
vivendi, най-цивилизования, най-европейския и най-православния.
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ДЕЙНоСТТа На Д-р ИваН ваСИЛИЕвИЧ ГрИММ 
КаТо ГЕНЕраЛ-ИНСпЕКТор по СаНИТарНаТа ЧаСТ 

по врЕМЕ На ГражДаНСКИТЕ МЕДИцИНСКИ ЗаКоНИ  
(1881–1883 Г.)

Камелия Божилова

 Санитарната обстановка в България по време на утвърждаването 
на нова длъжност в здравната администрация – генерал-инспектор по 
санитарната част, и реформаторската дейност на д-р Иван Василиевич 
Гримм представляват интересен период в развитието на българската 
здравна администрация. 

Новата длъжност – генерал-инспектор, е въведена извън закона, 
с „Постановление“ на княза, издадено с Указ № 777 от 5 септември  
1881 г., което е оформено по-късно в Гражданските медицински зако-
ни. Създадената длъжност генерал-инспектор е в противоречие с Кон-
ституцията, а закриването ѝ довежда до безредие в здравната система 
и в прилагането на санитарните закони и наредби.

При проследяване историята на създаването и значението на 
един от първите нормативни документи за българското здравеопаз-
ване – Гражданските медицински закони (1882 г.), могат да се фор-
мират важни  изводи и да се съставят анализи за основните законо-
ви положения, свързани с първоначалното учредяване и устройство 
на здравната администрация  и мероприятията за организиране на 
гражданското здравеопазване.

Търновската конституция е приета на 16 април 1879 г., с нея започ-
ва формирането на новата българска държавност. Чл. 4. определя фор-
мата на държавно управление, която е наследствена и конституционна 
монархия, с народно представителство. В Глава ХХІ се разглеждат 
Министерския съвет и министерствата, определени като „върховни 
правителствени уредби“. В конституционния текст точно е определен 
броят и наименованията на министерствата. През 1879 г. са опреде-
лени шест министерства – Външни работи и изповедания, Вътрешни 
работи, Народно просвещение, Финанси, Правосъдие, Военно минис-
терство (чл.161.). На монарха принадлежи правото за назначаване на 
министрите и председателя на Министерския съвет.1

Със съставянето на първия министерски кабинет на 5 юли 1879 г., 
начело с Тодор Бурмов, са ликвидирани отделите при канцеларията 
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на руския императорски комисар. Издаден е специален „приказ“, кой-
то постановява съставянето на Министерски съвет, който да поеме 
функциите на предходния орган. Търновската конституция формира 
стабилни институции на върховната държавна власт – Монархически 
институт, Народно събрание и шестте министерства. Те гарантират ус-
пешната реализация на основните  функции в сферата на политиката 
и финансите. В текста на Конституцията е регламентиран принципът 
за учредяването на нови министерства – изисква се изменение на Кон-
ституцията от Велико народно събрание. Чрез този механизъм държа-
вата се предпазва от спонтанни и недобре обмислени реформи.2

В състава на Министерството на вътрешните работи са включени 
структури, отговорни за административни и инфраструктурни задачи. 
Първоначално подчинени на министерството са пет отделения – поли-
цейско-административно, общинско-градско, пощенско, телеграфно, 
строителство и пътища, а по-късно и Санитарната дирекция.3

На 26 юни 1879 г. княз Александър пристига в Търново и полага 
клетва за вярност на Конституцията. На 5 юли същата година съставя 
първия министерски кабинет.

На 17 юли 1879 г. княз Александър І издава указ № 23, по си-
лата на който се дава първата организация на министерствата и се 
прави първото разпределение на обществените служби по отделните 
министерства. Указът е опит за установяване на единство в органи-
зацията на министерствата и централната администрация (ДВ, бр.2, 
4 август 1879 г.). Според първата част от този указ при всяко минис-
терство се регламентира длъжността главен секретар и се определят 
нейните функции. Главният секретар е пръв помощник на министъра 
и негов заместник. Втората част на указа постановява структурата 
на всяко министерство да се състои от толкова отделения, колкото са 
клоновете на дейността му. Третата част посочва организацията на 
самите отделения. Отделението се установява като основна устрой-
ствена единица за централните управления на министерствата и се 
поставя принципа, че на всеки клон от администрацията към дадено 
министерство отговаря съответното отделение. Групирането на отде-
ленията в дирекции и отдели, което се случва в последствие поради 
увеличаване броя на министерствата, не променя този принцип, тъй 
като все още във всички министерства отделенията съответстват на 
по-големи или по-малки клонове от администрацията. Въведеният 
от този указ модел не е еднакво приложим за всички министерства. 
Той е подходящ за министерства с еднородна сруктура – Министер-
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ство на правосъдието, Министерство на народното просвещение. В 
министерствата, обединяващи различни отрасли, се изисква ведом-
ствено обособяване на службите. Разнородният характер на дейност-
та изисква по-високо йерархическо ниво от отделението. Първите 
дирекции към министерствата се обособяват в началото на 80-те го-
дини на ХІХ в. 4

 В министерствата честа практика и удобна форма за  реконструк-
ции са годишните бюджети. Това дава основание да се твърди, че за-
конът за годишния бюджет изпълнява функцията на устройствен за-
кон за държавните ведомства. Именно чрез бюджетна организация 
министерствата реализират своите нововъведения по законодателен 
и административен път. Практиката е различна при различните ми-
нистерства и различните правителства. Тя не се обособява от общи 
правила, а често зависи от възгледите на управляващия.5

Законът е най-съществената норма за устройството на държавна-
та администрация. Според Н. Николаев „що се отнася до създаването 
на обществените служби, той е единствена форма на правотворяще 
волеизявление, защото възвеждането на една дейност в обществена 
служба предполага създаване на съответни държавни институции“.6 
Дейността на централната държавна администрация се изпълнява от 
институции на върховното ръководство на държавата, поради което 
тяхното създаване става не с обикновени закони, а чрез Конституция-
та, която съдържа правила за устройството на върховните институции 
на държавата. Останалите служби на държавната администрация се 
създават с обикновени закони.

По отношение на здравеопазването също се извършват преобра-
зувания. На 5 ноемри 1882 г. князът утвърждава „Граждански меди-
цински закони“, които са му представени с доклад от министъра на 
вътрешните работи ген. Соболев и от генерал-инспектора по санитар-
ната част – лейб-медика д-р Иван Василиевич Гримм. Заплатата на ге-
нерал – инспектора е в размер 20 000 лева. Тези закони само частично 
изменят и отменят положенията, застъпени във Временните правила 
за медицинското управление в България. В  Гражданските медицин-
ски закони не са засегнати проблемите по устройството на болниците 
и на аптеките, които продължават да функционират според Временни-
те правила.7

Гражданските медицински закони са утвърдени по времето на Вто-
ри медицински съвет. Д-р Гримм поема и длъжността, и функциите на 
председателя на Медицинския съвет, а неговият първи председател – 
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д-р Д. Моллов е назначен за главен лекар на Медицинското управление 
при Министерството на вътрешните работи, а през 1883 г. – за минис-
тър на народното просвещение.8  

Гражданските медицински закони заместват „Временните прави-
ла“, но, някои части от Правилата, които не са в противоречие с но-
вите закони, остават в сила. Това са Уставът за лечебните заведения и 
Временните правила за устройство на аптеките.

Утвърдени с княжески указ, Гражданските медицински закони по-
лучават силата на закон за две години, а след този срок министърът на 
вътрешните работи се задължава да ги представи в княжеската канце-
лария за окончателно одобрение, с изменения, които опитът наложи.9

Гражданските медицински закони10 се състоят от следните седем 
отдела:

1. За Медицинския съвет, който се състои от един председател, по 
право генерал-инспекторът по санитарната част, двама главни лекари  
на Гражданското и Военното медицинско управление – по право, хи-
мика при Медицинския съвет, главния ветеринарен лекар и един член 
секретар (гл. І, чл.1–4.);

2. За генерал – инспектора по санитарната част. Той се назначава 
от името на княза, на когото лично докладва и отговаря пред него за 
своята дейност. Генерал-инспекторът има право да издава прикази по 
санитарната част с права на министър (гл. ІІ, чл. 1–12.);

3. За главния лекар и медицинското управление при Министер-
ство на вътрешните работи;

4. За окръжните лекари;
5. За  градските лекари;
6. За волнопрактикуващите лекари;
7. За ветеринарните лекари.
Гражданските медицински закони изменят само централното упра-

вление. Времето и обстоятелствата, при които са съставени и утвърде-
ни Гражданските медицински закони, обясняват техните особености. 
Създадената длъжност генерал-инспектор противоречи на Конститу-
цията, тя се ползва с всички права на министър – назначава се направо 
от княза, лично докладва на княза по санитарните дела, взима участие 
в Министерския съвет по санитарни въпроси, издава заповеди. Това 
ново положение на председателя на Медицинския съвет се вижда не 
само от правата, които има да докладва на княза, но и от издаваните 
укази, които имат в Държавен вестник особено заглавие „по медицин-
ската част“ и са подписани не от министър, а от генерал-инспектора 
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по медицинската част – д-р Гримм.11 Генерал-инспекторът обединява 
санитарното управление на всички ведомства. Под негово разпореж-
дане е цялата гражданска и военна медицинска организация, които по-
отделно се намирали във ведомството на отделните министерства – на 
Вътрешните дела и на Войната – и се възглавявали от главни лекари. 
Правата на Медицинския съвет се ограничават и при Министерството 
на вътрешните работи се създава нов вид управление – Гражданско 
медицинско управление (гл. ІІ чл. 1–17.), с един главен лекар начело, 
подчинен на министъра и на генерал-инспектора. Медицинският съ-
вет е с намалени права – вече не управлява, а само се произнася по 
въпроси, които се внасят за обсъждане. Той придобива научно-консул-
тативен и законодателен характер (гл. І, чл. 9–25.), а административ-
но-организационните му функции се поемат от генерал-инспектора 
по медицинската част, който по право е негов председател. Съветът, 
освен научни въпроси, бюджета и общи наредби по санитарната част, 
разглежда и административни въпроси, въпроси за съдене или уволне-
ние на чиновници (гл. І, чл. 18–21.). 

Макар и с по-ограничени права от предхождащия го орган, Меди-
цинският съвет придобива значими съвещателни функции – в областта 
на научната и изследователска дейност, при изработването и издава-
нето на инструкции „за всички клонове на практиката – медицинска, 
ветеринарна, болнична, карантинна и др., за санитарните учреждения“ 
и „разглежда и изпитва открития, които се отнасят към медицинската 
наука, нови фармацевтични средства, изпитва натурални и изкуствени 
води, дава наставления в случай на заразни болести“ (гл. І, чл. 1, 11, 12.). 
Медицинският съвет признава правоспособността на лекарите, аптека-
рите, фелдшерите и акушерките (чл. 13.), изпълнява дисциплинарни 
функции, като обсъжда въпросите за възнагражденията и наказанията 
на лекарите и фармацевтите (чл. 20.), разглежда жалби срещу медицин-
ски управления, болници и други санитарни учреждения (чл. 21–23.).

Медицинският съвет упражнява контрол и върху професионалното 
сдружаване, като разглежда уставите на „учебно-врачебните общества“ 
(чл. 14.). Въпреки своя ограничен състав, органът е натоварен с много 
задължения. В него влизат двамата главни лекари – от гражданското и во-
енно ведомство, главният ветеринарен лекар, химикът при Медицинския 
съвет и член – секретар. При разискване на специфични въпроси, могат да 
бъдат поканени да присъстват и съвещателни членове (чл. 4, 5.).

От отчета на генерал-инспектора И. В. Гримм, публикуван в „Дър-
жавен вестник“ от 1882 г., се вижда, че Медицинският съвет е играл 
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значителна роля при решаването на всички въпроси на здравеопазва-
нето.12 Той е висша колегиална медицинска инстанция за обсъждане 
на всички важни санитарни въпроси.

През 1882 г. са издадени и редица инструкции: „Правилник за 
предпазване от азиатската холера“, Правилник за „оспенний телятник“ 
при Разградската окръжна болница, за организиране на гранична сани-
тарна служба и др. 

Длъжността генерал-инспектор се закрива през 1883 г. с премах-
ване на пълномощията. Цялото ръководство на здравеопазването се 
съсредоточава в ръцете на министъра на Вътрешните работи. Граж-
данските медицински закони не са отменени в другите свои части и 
действат до 1888 г.13

Д-р Гримм извършва своята дейност от 5 септември 1881 г. до 3 
ноември 1883 г., по време на управлението на Втория медицински съ-
вет. Отговорността и задълженията по медицинската част в България 
се разпределят между министъра на Вътрешните работи и генерал-ин-
спектора по санитарната част, Медицинския съвет и главния лекар при 
Министерство на вътрешните работи. Гражданските медицински зако-
ни по своята същност представляват опит да се даде по-голям простор 
на дейността по организиране на санитарното дело и по-добро урежда-
не длъжността на отделните санитарни органи. 

В „Гражданските медицински закони“ се откриват и редица про-
гресивни законоположения. Окръжният лекар вече е длъжен „да пре-
дупреждава за развитието на болестите между населението от повере-
ния му окръг“ (чл. 6.).  Лекарите са в правото си да провеждат  здравни 
беседи сред населението. Отделя се внимание на битово-санитарните 
условия, учредява се карантинна служба и се провежда санитарен над-
зор в училищата и промишлените предприятия, задължително става и 
съобщаването за разпространението на заразни болести.

Д-р Гримм спомага и за успешното разширяване на болничната 
мрежа: за три години са открити 12 нови болници и се полагат основи-
те на още 8. За пръв път в България се появяват и първите санитарно-
статистически описания върху различни заболявания, условията на 
труд в промишлеността, физическото развитие на населението и др. 
Първата химическа лаборатория е открита през 1880 г., а през 1882 г. 
е създаден в гр. Разград  първият научен институт за противовариолна 
ваксина „Оспенний телятник“.14 С него се поставя началото на първия 
официално организиран научен институт по приложна микробиология. 
Пръв организатор на института е руският лекар Борис Аркатович Окс.
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дейноСтта на д-р иван ваСилиевич гримм като генерал-инСпектор ... 

Създаването на длъжност генерал-инспектор по медицинската 
част отразява идеята за обединяване на медицинската част в държава-
та в самостоятелно учреждение. С длъжността на генерал-инспектора 
се прокарва идеята за централизация на здравната и санитарна функ-
ция, осъществявана от различни министерства. Тази идея не е нова – 
въпросът за отделно министерство, натоварено с грижите за народно-
то здраве, е бил поставян в някои държави, но все още никъде нищо не 
е постигнато. Санитарната част е изключително значима и не би могла 
да се развива безпроблемно като клон на някое министерство. Според 
тогавашните защитници на самостоятелното санитарно управление, 
от санитарните мероприятия зависи здравето и смъртността на насе-
лението, а това трябва да бъде основна грижа на държавата. Франция 
е сочена за пример, като държава, повдигнала по онова време въпроса 
за отделно министерство на народното здраве, но и там нищо не е осъ-
ществено. Амбицията за самостоятелно здравно министерство, отра-
зена и в задълженията на Медицинския съвет, е напредничава и може 
да бъде разглеждана в контекста на прогресивните европейски идеи, 
поставящи здравеопазването наравно с образованието и стопанските 
функции на държавата. 

След възстановяването на Конституцията и уволнението на д-р 
Гримм Медицинският съвет разглежда въпроса, доколко е уместно и 
законно съществуването на длъжността генерал-инспектор по сани-
тарната част. Стига се до заключението, че длъжността противоречи 
на закона, защото обезличава министъра на Вътрешните работи, кой-
то носи отговорност пред княза. По същество против обединението 
в едно лице или учреждение на цялата санитарна служба – военна и 
гражданска, Медицинският съвет не изтъква никакви аргументи.15 

С отменяването на Гражданските медицински закони се създава без-
редие в прилагането на част от тях, на Времените правила или на дру-
ги наредби. Болниците и аптеките се управляват съгласно Временните 
правила, Медицинският съвет и Гражданското медицинско управление 
функционират според Гражданските медицински закони. Това кара Ме-
дицинския съвет (Трети по ред), който счита, че Гражданските меди-
цински закони не отговарят на нуждите на здравеопазването и противо-
речат на Конституцията, през 1884 г. да изработи проект за „Санитарен 
закон“, според който се отменят длъжностите окръжни лекари, учреде-
ни с „Временните правила“ и са въведени длъжностите околийски ле-
кари. Поради липса на достатъчен брой лекари се решава на вакантните 
места да се назначават лекари-славяни от чужбина. Административните 
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функции на Медицинския съвет се отменят и му се придава чисто съве-
щателен характер. Законопроектът обаче останал неразгледан.

От 1884 г. в противоречие с Временните правила и Гражданските 
медицински закони, по бюджет, вместо окръжни лекари, се предвиж-
дат околийски – за всяка околия по един. Увеличението на лекарите 
е необходимо, защото един лекар на целия окръг е недостатъчен да 
задоволи нуждите на местното население от медицинска помощ.16

Въпреки своите пропуски и несъгласуваност с основните закони 
в държавата, управлението на д-р Иван Василиевич Гримм се харак-
теризира с реформаторски идеи, иновативни мерки и стремеж за са-
мостоятелно обособяване на здравната администрация в отделно ми-
нистерство.
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ТЕорИЯ И праКТИКа На ЕЛЕКТрИФИКацИЯТа в 
БЕЛГраД И СоФИЯ. НаЧаЛоТо

Зорница Велинова–Тренчева

                  „Старецът с големите вежди каза мрачно:

– Хич да ги няма трамваите – по-добре!

– Недей говори така, Петраке – се обърна бившият депутат;
трамваят, това е цивилизация, напредък.“

Иван Вазов, „В електрическия трамвай“

Електрификацията е символ на модерността, най-яркият, дори 
банален и преекспониран белег на индустриалното градско европей-
ско общество на границата между XIX и XX век. Тя е мерило за ико-
номическия му потенциал и индикатор за урбанизация и напредък. 
Електричеството свързва, както никой друг индустриален сектор, раз-
витието на града, икономическите интереси на частната индустрия и 
техническите иновации. С развитието на електрическата индустрия 
градовете запазват ключовото си място. Осветлението и най-вече елек-
трическите трамваи повеждат победния поход на „новата енергия“. Тя 
променя облика на икономиката и на всекидневния живот на хората 
в градовете. В повечето европейски земи електрическото осветление 
и трамваите се появяват като последица от т.нар. втора индустриална 
революция1. В повечето балкански страни обаче въвеждането на тези 
модернизаторски достижения донякъде има обратното значение – то 
не е последица, а по-скоро условие на модернизацията. 

През „дългия деветнадесети век“ столичният град се превръща 
в агент и прототип на „модерността“, която получава многообразни 
тълкувания и образи във всички сфери на политическата, стопанската 
и обществената динамика на променяща се Европа. Белград и София 
не са изключение от тези процеси. За няколко кратки десетилетия те 
претърпяват смайваща метаморфоза, изминавайки сякаш тичешком 
дългия път от Ориента към Окцидента2. В трескавото си препуска-
не обаче типичните балканските общества на моменти се препъват в 
придобивки, които изпреварват нивото на тяхното обществено-иконо-
мическо развитие и към които тепърва трябва да се приспособяват. 
Сърбия и България са типични примери за това колко неподготвени, 
но едновременно с това ентусиазирани са младите балкански нации 
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да пренесат „Европата“ в новоизградените си, накипрени столици3, 
пълни с еснафска претенциозност и боязливост. 

Всъщност те бързат във всичко, свързано с изграждането на нова-
та политическа и обществена реалност – бързат да имат конституции 
по западен образец, въпреки че още не са се научили как да боравят 
с демократичните си институции; бързат да се преоблекат по западна 
мода; бързат да рушат старите си къщи и да строят нови, чиито барок 
или сецесион трудно кореспондират с калта и турския калдаръм на 
улицата. Неспирният устрем да се подражава на европейските приме-
ри е захранван от желанието да бъде преборено, отхвърлено и забраве-
но османското наследство или поне неговите видими белези4. 

Белград и София са нетърпеливи и към техническите изобретения 
на западния свят. Електрически крушки блесват и в двата града много 
малко след като Едисон прави първите си демонстрации. Електрифи-
кацията на двете балкански столици е въведена успоредно с тази в 
големите индустриални центрове на Западна Европа и Съединените 
американски щати, като донякъде дори успява да ги изпревари. Te сто-
ят в центъра, от една страна – на слабо грамотни и слабо индустриа-
лизирани общества, от друга – на неопитна държавна администрация, 
и от трета – на млад и амбициозен елит. Докато траят всички спорове, 
въвеждане на нормативни уредби, сключване на договори, техническо 
изграждане на инсталации, тържествени откривания, всеобща радост, 
недоволство, оплаквания, вдигане на рамене и т.н., може да бъде нари-
суван един цялостен портрет на „новия европеец“, пък бил той сърбин 
или българин. 

Първите щрихи в този портрет в София са нанесени по случай 
пристигането на новия български владетел на 1 юли 1879 г.5, а в 
Белград на следващата 1880 г. от кафеджията Петър Йованович-Шап-
чанин, собственик на кафене „Хамбург“6. Веднага след Освобождени-
ето на България започва трескавото преобразуване на изостаналото 
турско градче7 в представителен център, чиято модернизация трябва 
да отговаря на степента на българските национални амбиции. Подо-
бен процес започва и в сръбската столица. 

От светването на първата крушка до изграждането на електриче-
ска инсталация в сръбската столица минават 14, а в българската 20 
години. Десетилетието на 80-те години в Белград е съпроводено от 
непрестанни спорове „за“ или „против“ въвеждането на новата енер-
гия, които на моменти се разразяват със сериозна острота. Голяма част 
от членовете на Общинския съвет, подкрепяни от общественото мне-
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ние, застават на твърда позиция срещу електричеството. Сформирана 
е комисия, която след дълга обиколка из големите европейски градове 
констатира, че въвеждането на новата енергия е рисковано и скъпо на-
чинание. Според нея, токът може да бъде използван само там, където 
има евтина механична или водна тяга. Освен това в доклада е посо-
чена смъртта на един френски инженер, който се допрял до открита 
жица; пожарът, който предизвикало електричеството на изложението 
във Виена; възможността от епидемия от очни болести.8 Грижейки се 
за здравето на гражданите и може би за приходите на петролните дос-
тавчици, в средата на 80-те години на XIX в. общината на Белград 
въвежда използването на газта за улично осветление и частни нужди. 
На този етап преимуществата на електрификацията остават неоцене-
ни от белградските общинари. На фона на съпротивляващата се ад-
министрация в сръбската столица се налага силното присъствие на 
индивидуалната частна инициатива.

Пет години след решението за използване на газ физикът, професор 
във Висшата школа Джордже Станоевич9, който отдава голяма част от 
живота си в изследване на ползите от електрическата енергия, успява 
да убеди Общинския съвет в неотложната необходимост от нейното 
въвеждане. Влагането на общински средства би било много скъпо и 
рисковано начинание10, заради което и белградската, и софийската об-
щини преговарят и сключват договори за концесии с чуждестранни 
дружества. През 1891 г. общината на Белград сключва договор с пред-
приемач от Милано за изграждане на електрическа мрежа за осветле-
ние на града и въвеждане в експлоатация на трамваи.11 За сключването 
на договора е сформирано сръбско-френско дружество, на което е въз-
ложена концесията по осветлението и трамвая. През януари 1892 г. то 
се договаря с Едисоновата континентална компания, която поема ця-
лостното изграждане на електрическата централа.12 На 15 януари 1894 
г. Белград е осветен от стотици електрически лампи.13 През същата 
година в турския калдаръм са положени трамвайни линии за конския 
трамвай, който до 1904 г. напълно е заменен с електрически. 

В София подобни обществени и административни сътресения 
не липсват. Преговорите за въвеждането на новата енергия започват 
по време на мандата на кмета Димитър Петков (1888–1893 г.), чиято 
личност изиграва решаваща роля в процеса на електрификацията на 
града. Тя напълно кореспондира с плановете му за бърза, радикална 
и безкомпромисна промяна, за да може турското минало да бъде за-
личено, колкото е възможно по-скоро. Петков пренася борбата с ос-
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манската система от бойното поле на българската революция върху 
софийските улици.14 Рязката промяна в статута и мястото на София в 
българските земи изведнъж концентрира върху нея вниманието на ця-
лата българска нация. Столицата трябва бързо да бъде преобразена, за 
да се превърне в символ на една нова национална легитимация. Същи-
те задачи стоят и пред сръбската столица, но заради това, че получава 
ролята на средище на сръбската държавност още през 30-те години на 
XIX в., предприетата там модернизация след 1878 г. не е толкова шо-
кова, колкото в София. Така един професор15 в Белград и един самоук16 
кмет в София приемат за своя мисия преобразяването на родната им 
действителност – всеки по свой начин. 

Енергичният замах, с който Петков започва да електрифицира гра-
да, е забавен от дълги спорове и общински неуредици през 90-те годи-
ни. След един неуспешен договор за концесия, през 1898 г. изпълнени-
ето е възложено на Френско-белгийско дружество, което на 1 ноември 
1900 г. пуска в действие електрическата мрежа на 68-хилядния град.17 
Няколко месеца по-късно, през януари 1901 г., към нея е включен и 
трамваят. Централата на дружеството за електроснабдяване на София 
се превръща в най-голямото индустриално заведение в страната.18 То 
остава без конкуренция заради непоследователната политика на бъл-
гарската държава в посока на обществената електрификация извън 
столицата.  

Главните градове на Сърбия и България следват сравнително сход-
но развитие по пътя си към модерния Запад. Споровете за въвеждане-
то на електрификацията в София и Белград се проточват с години, 
липсата на административен опит прави процедурата за търговете и 
концесиите тромава и бавна, съпътствана от множество грешки. Кон-
цесиите за подобни благоустройствени проекти са стара практика в 
Западна Европа. По същото време големите европейски метрополии 
като Париж и Берлин също са електрифицирани чрез такиви догово-
ри, защото градските власти се страхуват да инвестират по-високи 
суми и да рискуват да покрият разходите от данъци на гражданите за 
по-дълго време. Тези концесии в началото се поемат и осъществяват 
от местни предприемачи,19 но скоро след разработването им, държа-
вата ограничава частната инициатива върху електропроизводството. 
София и Белград стават административни центрове с несравнима в 
рамките на двете държави притегателна сила. Но техният растеж и 
прогрес не се опират на индустриализацията и естествения икономи-
чески напредък, а на струпването на администрация и институции с 



191

теория и практика на електриФикацията в белград и СоФия  ...

национално значение в тях. Чиновниците, администрацията, общин-
ските съветници там нямат пред себе си модел, който да ги обвързва 
с някакъв вид поведение в ситуацията, която се заражда. Те се учат „в 
движение“ и от грешките си. 

Българският и сръбският случай си приличат и по това, че провин-
цията по традиция остава пренебрегната за сметка на главния град, 
който, като двигател на националната мощ и интереси, е натоварен 
с твърде много отговорности. В началото на XX в. в някои големи 
български градове като Русе, Варна, Плевен, Пловдив20 са направе-
ни опити за въвеждане на обществена електрификация, които обаче 
бързо пропадат. Честата смяна на чиновници в местното управление, 
разногласията по отношение на ползата от електричество, трудната 
и понякога доста слаба връзка между правителствата в столицата и 
местните парламенти в страната, политическите противоречия на ло-
кално равнище, липсата на ясна и последователна политическа воля и 
не на последно място непълноценното законодателство21 са най-чес-
тите причини за липсата на мащабно изграждане на модерни електро-
централи в страната. Почти винаги те са резултат от местни инициати-
ви и ползата от тях остава ограничена, като например инсталацията на 
Иван Хаджиберов в Габрово, тези в Казанлък, Сливен, Шумен и др.

Хаотичната и непоследователна политика на официалните инсти-
туции по отношение на благоустройството е типична и за сръбския 
случай. Твърде показателен в това отношение е фактът, че белградска-
та община предприема прокопаването за изграждане на водопровод 
години след като улиците на града вече са свързани в гъстата мрежа 
на електрическия трамвай. Примерът с електрификацията в Белград 
скоро е последван и в други градове из страната, които обаче не могат 
да разчитат на сложните концесионни договори, а по-скоро на воля-
та и енергията на местни предприемачи, които, както в България, се 
опитват да обвържат фабричното производство с това на електроенер-
гия. След електрифицирането на столицата електрически централи са 
изградени в Ужице, Валево, Крагуевац, Лесковац, въпреки че полити-
ческата дребнавост и консервативно мислене, които много често са 
обвързани и с личен интерес, създават не малко пречки в този процес. 
Когато през 1895 г. предприемачът Мати Ненадович прави опит да 
въведе електрическо осветление във Валево, той се сблъсква с интере-
сите на Монополната петролна компания, с подривните намерения на 
представителите на Радикалната партия в общината, които се опитват 
да провалят вота, и накрая с Министерството на икономиката, където 
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не са убедени в икономическите ползи от електричеството.22 Опитът е 
извършен успешно, но той още веднъж показва ограниченото желание 
и възможности на държавните институции да провеждат цялостна по-
литика в посока на модернизацията. Тяхното внимание и усилия се из-
черпват със столичното благоустрояване. Елитът от своя страна, пред-
ставен от предприемачи, чиновници и интелектуалци, някои от които 
са се „самонаправили“ на местна почва, а други са се образовали в 
чужбина, вижда в новите си столици своята национална гордост. Но-
вите обществени  пространства, обособени между правите и осветени 
улици с преминаващи трамваи и добре облечени пешаходци са тяхна-
та визитна картичка пред Европа. Белградчани и софиянци създават 
столичните си градове, който обаче освен проекция на национални 
чувства представляват една нова организация, в която възниква раз-
личен от познатия досега социален и морален ред. Електричеството 
и трамваят са едновременно създатели на този ред, медиатори между 
отделните му нива и лакмусът, който показва новите пространства, с 
новите граници и новото значение на времето23. 

Както сръбското, така и българското общество са по балкански 
консервативни, традиционни, недоверчиви към новостите, готови по-
скоро да се оплакват, отколкото да се хвалят. След обявяването на 
Белград и София за столици на двете държави, към тях тръгва не-
прекъснат поток от хора, който не спира и до днес. Най-често те са 
водени от надеждата, че там могат да бъдат по-богати и по-свободни. 
„Новите столичани“ към 1901 г. представляват повече от две трети от 
населението както на Белград, така и на София. Те продължават да 
живеят в унисон с традициите, които са донесли от родните си мес-
та, обособени в малки затворени общности, които на практика нямат 
контакт помежду си. По време на неспирния си растеж столиците се 
превръщат в градове на чужденци24, които тепърва ще стават обще-
ство и ще заживяват в определен градски ритъм. Това не ги прави 
уникални – Берлин, Рим или Букурещ25 също могат да дадат примери 
за това как в израстването им като столици тече непрекъснат процес 
на опитомяване, наместване и установяване на ред сред пришълци, на 
които им предстои да създадат своята столична ценностна система. 

Въвеждането на улично осветление в Белград започва още през 
първата, а в София през втората половина на XIX век – петролни фе-
нери, разположени през 100–150 метра осигуряват мъждукаща свет-
лина по главните улици не само в София и в Белград, но и в други гра-
дове на Османската империя. Улиците стават „видими“. Осветлението 
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удължава времето за комуникация между хората, но за строгите нрави 
на консервативното и своенравно балканско общество улиците си ос-
тават място за „лумпени и скитници“26. Едва с монтирането на елек-
трическите слънца градският център придобива функции на място от 
обществено значение, където си дават среща суетата и любопитството 
на „новите граждани“. След въвеждането на обществената електрифи-
кация новите столичани напускат ограничената си махленска среда и 
имат възможност да влязат в нови роли, извън традиционно предопре-
делените им досега.

Всяка нова махала в растящата столица говори на свой собствен 
„донесен“ земляшки език, чрез който нейните обитатели се иденти-
фицират и припознават като част от една ограничена, но сигурна общ-
ност. Досега земляшките традиции са били спасителния остров за 
„пришълците“, където те са осъществявали лесна и позната комуника-
ция помежду си. Електричеството скъсява разстоянията между хората, 
създава им ново усещане за изминало време и съвсем нови общест-
вени пространства, поставя ги в непринудени ситуации на буквална 
физическа близост, дразнейки тяхната патриархална чувствителност.27 
Електрическият трамвай на Иван Вазов събира по пътя си писател, 
бивш депутат-предпиемач, слугинче, един старец, който живее до 
Държавната печатница, изящна млада госпожа с воал, явно чужден-
ка, двама офицери, майка и дъщеря влахини, дрипав човечец с книга 
под мишница [...]28 Вазовите спътници, представители на най-раз-
лични социални групи и обществени слоеве, се качват на трамвая 
по-скоро от любопитство, отколкото от практическа необходимост и 
така се превръщат в обитатели на едно ново пространство, което се 
превръща в символ на столичното им самочувствие. Повечето от тях, 
включително и самият Вазов, са „пришълци“ – от онези, които са 
дошли в новата столица на новата си държава, с новата конституция, 
новите булеварди, новите институции и новите взаимоотношения, за 
да станат свидетели на формирането на едно ново общество. Не е 
задължително то да е западноевропейско, защото голяма част от тези 
столичани имат само смътна представа за това какво представлява то, 
важното е да не е османско! А за да е участник в него, вече е без зна-
чение дали човек е роден в предосвобожденска София, или е дошъл в 
столицата да си търси късмета. 

Със самочувствието на човек, който е израстнал заедно с модер-
низацията на родния си Белград, един ден на 1900 г. знаменитият Бра-
нислав Нушич се качва на електрическия трамвай.29 Разполага с един 
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час да стигне от Народния театър до площад „Славия“, за да направи 
важно плащане в банката. Това разстояние той може да измине за поло-
вин час пеша и то с най-голямо удоволствие, но нали белградчани вече 
са електрифицирани [...] Едва тръгнал, трамваят спира заради траурно 
шествие; спира втори път заради оркестъра на преминаващ армейски 
батальон – всички наоколо запяват марша, който музикантите свирят; 
трети път, заради еврейска сватба; четвърти път – токът спира. „Кога 
мислите, че ще дойде токът?“ – пита Нушич кондуктора. „Какво да ви 
кажа? Когато иска – идва, когато не иска – не идва.“ Едва потеглил от-
ново, трамваят е блъснат от каруца, отново спира; пети път – послед-
валият скандал искрено забавлява полицая, който се е оказал наблизо; 
шести път – някаква демонстрация. Минава повече от час, докато елек-
трическата железница си проправя път през града. Нушич, разбира се, 
закъснява, а за нас остава да повярваме, че: „Така било писано!“30. 

Използването на новата енергия е нов етап в изграждането на мо-
дерното градско време и пространство, което в балканските реалности 
има различен смисъл и задачи от тези на запад. В Белград и в София не-
обходимостта от електрификация не е предизвикана от икономическите 
потребности на населението. Тя не е последица от развитието на буржо-
азното общество, а още един елемент в подкрепа на неговата консоли-
дация. Трамвайните линии и електрическите стълбове са категоричното 
и обозримо доказателство за това, че столичната действителност, върху 
която са проектирани националните амбиции, вече не принадлежи към 
османското пространство – онова, в което улиците са тъмни и опустя-
ват рано, в което всяка махала тъне в собствената си глухота и изолира-
ност, където времето почти няма значение, а властта е чужда, архаична 
и незаинтересована. „Народът (обаче, б.а.) е консервативен. – пише 
Херцен – Особено, когато един народ се намира далеч от основния по-
ток на историята, той упорито държи на онова, което вече е усвоено, 
познато. Нещо повече, той и новото възприема по стария начин.“31
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БароН УНГЕрН – жИвоТ, паД, ЛЕГЕНДа 

Александар Узелац

  „[...] Лично сам га добро познавао. Он се ни на који начин није 
уклапао у предратно доба. Његова природа као да је била стегнута

 између раја и пакла. Био је способан за највише размишљање и
 нежност, као и за најужаснију суровост [...] Касније је као монголски

 и  сибирски‘кондотјере’ чинио чуда и тамо ће вероватно живети
 вековима, у песмама номада које је водио.“

Херман Кејзерлинг о барону Унгерну1

 Дуго времена, епопеја барона Романа Фјодоровича Унгерн фон 
Штернберга (рођен као Roman Nickolaus Maximilian von Ungern-
Sternberg, усвојено име Роман Федорович Унгерн фон Штернберг) 
остала је углавном изван пажње истраживача који су се бавили епо-
хом Октобарске револуције и потоњег грађанског рата у Русији. Ипак, 
у последње две деценије интересовање за ову надасве контроверзну 
личност доживело је неслућени успон. До данас је о барону Унгер-
ну написано десетине књига и стотине чланака на многим језицима, 
a његов лик и дело постали су инспирација за бројне књижевнике, 
стрип-ауторе, рок-бендове и друге ствараоце популарне културе. 
Mеђутим, изношене оцене Унгерновог лика и дела се веома разликују 
– за једне, он је био симбол отпора тоталитарној левици, за друге – су-
манут, луд човек, гурнут на историјску позорницу само захваљујући 
ратним околностима и злочинима које је починио, за треће – мистик 
искрено надахнут будизмом који је постао spiritus movens модерног 
пан-азијског национализма. Да ли узроке ових размимоилажења тре-
ба тражити у идеолошким погледима истраживача, непоузданости 
савремених сведочанстава или у самом Унгерновом животном путу и 
карактеру? Баронов претпостављени из година Првог светског рата, 
генерал Врангел (Петр Николаевич Врангель), описао га је као „неко-
га ко би пре наликовао лику из пустоловних романа Мајна Рида [аме-
ричког писца ирског порекла – А.У.], него официру царске војске“.2 
Други савременик је приметио како је „он спојио чудесни средњо-
вековни животни концепт са истинским темпераментом једног уте-
мељивача империје и мистичним страхом од бољшевизма у коме је 
видео еманацију сила зла које су желеле да владају светом.“3 Иако су 
бројни историчари у новије време дали значајан допринос расветља-
вању мистерије која окружује Унгерна,4 још увек слободно можемо 
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рећи да су „истина и легенда о ‘полуделом барону’ толико испрепле-
тане да је тешко рећи где се прва завршава, а друга почиње“.5

Основни Унгернови биографски подаци су добро познати. Пото-
мак угледне племићке породице немачког порекла, рођен је 22 јану-
ара 1886 године (по новом календару) у Грацу, али је одрастао у цар-
ској Русији, у околини Ревала (данашњи Талин, Естонија). Следећи 
предачку традицију, одлучио се за војну каријеру и након похађања 
престижне академије у Санкт-Петерсбургу учествовао је у Руско-ја-
панском сукобу 1904–1905. Потом је служио у Забајкалској области, 
пре него што је на сопствени захтев отпуштен из активне службе. То-
ком 1913 године, по први пут се обрео у Монголији – земљи за коју 
ће његов потоњи живот и каријера бити нераскидиво везани. Свега 
две године раније, Монголија је уз руску подршку прогласила самос-
талност од кинеске власти под којом се налазила претходних два сто-
лећа. Том приликом држава је проглашена за теократску монархију на 
челу са врховним ламаистичким поглаварем Хутухтом Богдо-гегеном 
(Хутухта Богдо Гэгэн Халха Ринпоче). Њен специфични положај био 
је накнадно одређен билатералним и трилатералним споразумима из-
међу Монголије и њена два суседа током 1912–1915. године. Млада 
нација остала је само формално под суверенитетом Небеске царевине, 
док је царска Русија фактички преузела њено заступање у спољној по-
литици.6 Историчари нису сагласни у коликој мери је ово време про-
ведено у Монголији имало утицаја на изградњу Унгернових погледа, 
али једно је сигурно – клица будућих догађаја у којима је барон био 
протагониста, зачета је управо тада, док се над Европом надвијао об-
лак највећег сукоба у њеној дотадашњој историји. 

Након избијања Првог светског рата Унгерн је на свој захтев по-
ново укључен у активну службу у руској војсци. Током борби на исто-
чном фронту неколико пута је био рањен и одликован. Након избијања 
Фебруарске револуције 1917 године, заједно са козачким атаманом 
Григоријем Семјоновим (Григо́рий Михайлович Семенов) послат је 
у источни Сибир са циљем да окупи лојалистичке одреде међу до-
маћим становништвом. Тамо га је затекла вест да је новоуспоставље-
на влада Александра Керенског изненадно збачена у новом преврату, 
након чега су Унгерн и његов претпостављени Семјонов организова-
ли  оружану борбу против бољшевичких снага на Далеком истоку. У 
свом седишту Даурији, сада већ промовисан у чин генерал-мајора, 
Унгерн је образовао војни одред састављен од Руса, локалних Бурја-
та и Монгола, који је постао језгро чувене Азијске коњичке дивизије. 
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Он и Семјонов нису признали ауторитет привремене владе адмирала 
Колчака (Александр Васильевич Колчак). Уместо на западне савезни-
ке, атаман се ослањао на подршку Јапанаца. Наредне године, у којима 
су се међусобне фракције белих подједнако сукобљавале са црвенима 
и између себе, представљале су полигон на коме је Унгерн израстао у 
правог ратног вођу. Малобројна и етнички шаролика војска господара 
Даурије контролисала је кључну трасу транссибирске железнице. Она 
готово да није имала утицаја на сам ток борби између снага револу-
ције и контрареволуције, осим повремених затегнутости у односима 
са Колчаковим одредима, чије је снабдевање зависило од проходности 
најважније стратешке комуникације кроз Сибир.7 

Ратна срећа постепено је превагнула на страну бољшевика. Оф-
анзива црвених у зиму 1919–1920 скршила је белоградејски отпор, а 
заробљени адмирал Колчак окончао је свој живот пред стрељачким 
водом. Семјонов је тада побегао у Владивосток, под јапанску зашти-
ту, док су се Унгерн и његови људи нашли у готово безизлазној ситу-
ацији. Заповедник Азијске коњичке дивизије није хтео да бежи на исток, 
а преговори и предаја бољшевицима нису долазили у обзир. Међутим, 
излаз је постојао – на југу, у Монголији, која се поново налазила под 
туђинском влашћу. Кинези се, наиме, нису одрекли претензија над 
својом некадашњом северном покрајином. Користећи грађански рат у 
Русији, поново су у лето 1918 године заузели земљу чија малобројна, 
тек донекле модернизована војска, није била у стању да пружи чвршћи 
отпор. По наређењу инвазора, генерала Хсу Шуженга (Xu Shuzheng), 
вође једне од тадашњих кинеских војних клика, гарнизони дошљака 
смештени су у Ургу (данашњи Улан-Батор) и друге градове. Земљом 
су лутале бројне банде, владала је глад, а Хутухта Богдо-геген чамио је 
у кинеском затвору. Ипак, монголски национализам који је своју снагу 
црпео из месијанистичких и хилијастичких елемената ламаистичке ре-
лигије није био угушен. Једна локална легенда казивала је да ће помоћ 
и спас доћи од белог хероја са севера, а он је заиста био пред вратима.

Унгерн је у октобру 1920 године донео одлуку да пређе свој Ру-
бикон – реку Онон која раздваја Монголију и Русију, водећи са собом 
свега шачицу бораца. Захваљујући познавању локалних језика, везама 
са домаћим првацима, као и приливу остатака белогардејских одре-
да из Сибира, његова војска је за свега неколико месеци нарасла са 
пар стотина на неколико хиљада људи. Долазак харизматичног ратног 
вође каналисао је и усмерио домородачко незадовољство, давши му 
преко потребну унутрашњу чврстину. У неколико сукоба Унгернови 
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људи нанели су поразе кинеским одредима. Вести о овим догађајима 
су се брзо прошириле и барон је постао истински предводник монгол-
ских бораца за слободу. Иако још увек бројчано слабији од противни-
ка, он је почетком фебруара 1921 године извршио изненадни напад на 
Ургу који је донео потпун успех. Кинези су истерани из престонице, а 
врховни лама ослобођен из сужањства. У величанственој церемонији 
он је био поново крунисан за поглавара Монголије, монархија је об-
новљена, а Унгерн је постављен за главног заповедника њене војске. 
Одреди Азијске дивизије су потом одбацили и истерали из земље пре-
остале кинеске снаге. 

За невероватним и брзо постигнутим успехом следио је још бржи 
пад. Након што је организовао унутрашњу управу, Унгерн се током 
маја 1921 одлучио да предузме поход на север, у намери да ослобо-
ди Далеки исток од црвене власти. За руске бољшевике и малобројну 
монголску комунистичку емиграцију то је била повољна прилика да 
земљи која се налазила у прединдустријском добу наметну диктату-
ру пролетаријата. Вођа монголске левице Дамдини Суха-Батор (Дам-
дины Сүхбаатар) успео је да, уз свесрдну подршку бројних совјетских 
снага, нанесе пораз Унгерновом заменику генералу Резухину (Борис 
Петрович Резухин) и да потом, практично без борбе, заузме Ургу.8 За 
то време Унгерн је био заокупљен борбом са још једном великом бољ-
шевичком армијом у трансбајкалским крајевима. Иако се суочио са 
непријатељем који није био само бројнији, већ је располагао и борбе-
ним возилима и авијацијом, он је постигао почетне тактичке успехе 
наневши у неколико мањих окршаја поразе бољшевичким снагама и 
натеравши их на бекство. Но, убрзо затим, претрпео је одлучујући по-
раз код Тројицкосавска и доживео потпуни слом. Приликом мукотр-
пног повлачења назад у Монголију, заробљен је од стране дела својих 
малодушних војника и предат непријатељу. Петнаестог септембра 
1921 на суђењу у Новониколајевску (данашњи Новосибирск) које је 
трајало свега пет сати и двадесет минута, барон је проглашен кривим 
и истог дана је стрељан. Сазнавши за његову смрт, монголски духовни 
поглавар је, упркос протестима нових власти, објавио народну жалост 
и наложио је да се у свим храмовима врши служба за њега. 

* * *

Унгернове активности током лета 1921 године изазвале су праву 
панику међу бољшевичким круговима. Револуционарни војни совјет 
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Пете армије чије су снаге биле изложене удару Азијске дивизије писао 
је Лењину „у случају Унгерновог успеха [...] ми ћемо бити постављени 
пред свршен чин организације нове белогардејске базе која ће отвори-
ти фронт од Манџурије до Туркестана и одсећи нас од целог истока“.9 
Његов пораз и заробљавање примљен је као велико олакшање, а суђење 
је у Совјетском Савезу проглашено за догађај од највеће државне важ-
ности. Сам Лењин, сазнавши да је барон заробљен, диктирао је преко 
телефона следећа упутства члановима политбироа ЦК РКП(б): „Са-
ветујем вам да обратите нарочиту пажњу на ово питање и проверите 
тачност оптужби против Унгерна. Уколико су оне исправне, у шта по 
свему судећи не треба сумњати, треба направити јавни суд, процесуи-
рати га што је брже могуће и стрељати га“.10 Следећи ова упутства, тим 
тужилаца на челу са Јемељаном Јарославским (Емельян Михайлович 
Ярославский, потоњи уредник листа Безбожник) прескочио је многе 
детаље везане за Унгернове наводне злочине и пре свега је настојао да 
их представи као последицу декадентног карактера племићке класе из 
које је барон потицао. Дидактички циљ је био очигледан – да се пуб-
лика упути у злочине старог режима и снагу револуционарне правде. 
Процес је добио велики публицитет у тадашњој штампи, а кратки и 
ефектни судски поступак представљао је важан преседан за будућа 
јавна суђења у Совјетском Савезу.11 

Малобројни совјетски историчари који су се током наредних де-
ценија бавили Унгерном били су под утицајем званичне идеологије 
и околности које су пратиле његово суђење. Након великог отаџбин-
ског рата, совјетска литература била је преплављена приказивањима 
фашистичких зверстава и природно, Унгерн је приказиван као бан-
дит, најмрачнији реакционар, али и претеча фашистичке идеологије.12 
Упркос слабом интересовању истраживача, занимање за Унгерна у со-
вјетској епохи је постојало и нашло је одраза у бројним анегдотама. 
Према једној од њих, када је крајем педесетих година прошлог века 
влада Немачке Демократске Републике одлучила да у Совјетски Савез 
пошаље као посланика једног дипломату из породице Унгерн, Ники-
та Хрушчов (Никита Сергеевич Хрущев) је категорички одбио: „Не! 
Имали смо једног Унгерна и тачка!“13 Уврежило се и уверење да је у 
Унгернов спомен настала популарна песма из двадесетих година Бе-
лая армия, Черный барон. У ствари, Црни барон из песме Димитрија 
Покраса (Дмитрий Яковлевич Покрасс) који је хтео да обнови царски 
престо није био Унгерн, већ генерал Врангел.14

На сличан начин као у историографији, његов лик је био оживљен 
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и у бисерима совјетске  агитпроп кинематографије – Его зовут Сухэ-
Батор (1942), Исход (1968) и Кочующий фронт (1971). У првом филму, 
посвећеном вођи монголске револуције, он је представљен као сенил-
ни старац. У друга два, оживљен је кроз лик препреденог, надобудног 
и подмуклог белогардејског вође. Тек је у новијим кинематографским 
остварењима пажња окренута потпуно другим аспектима његове лич-
ности. Међу њима би се могао издвојити телесеријал Вепрь (2005) где 
је његов лик окружен мистичним и примитивним тајнама будистичке 
религије. Главни ток радње дешава се током седамдесетих година 20 
века, али са снажним реминисценцијама на последњу годину Унгер-
новог живота и тадашње догађаје, испричане кроз успомене једног 
фиктивног војника Азијске коњичке дивизије.

Док је у совјетском окружењу његова идеологија анахронизова-
на, стаљинистичка пропагандна машинерија ипак није била једина 
одговорна за стварање слике о Унгерну као оличењу најгорих ратних 
ужаса и зверстава. Чак и у кинематографским приказима, његов лик 
био је лишен оних црта лудила који су постали основно обележје у 
другим делима популарне културе на западу. У овом погледу, много 
значајнији утицај имала је књига једног човека чије је име постало 
славно између два светска рата – Фердинанда Антонија Осендовског 
(Ferdynand Antoni Ossendowski, 1876–1945). Пољак, рођен у царској 
Русији, Осендовски је био геолог и географ, али и изузетно контро-
верзни политички делатник. Због својих субверзивних активности био 
је принуђен да као младић потражи политички азил у Француској, где 
је студирао код Марије Склодовске-Кири. Потом се 1904 преселио на 
Далеки исток где је за рачун руске владе истраживао рудне депозите, во-
дио локални огранак руског географског друштва у Владивостоку, а тај-
но учествовао у настанку једне превратничке организације која је имала 
за циљ да током Револуције 1905 преузме власт у Манџурији. Наредне 
године, Осендовски се вратио у Конгресну Пољску, где је био један од 
организатора протеста против царистичког система, због чега је завр-
шио у затвору. Но, у зрелијим годинама, он је радикално изменио своја 
становишта и по избијању Октобарске револуције нашао се међу ње-
ним противницима. Три године касније, након слома Колчакових снага 
и заједно са другим белогардејским емигрантима, обрео се у Монголији 
где је ступио у Унгернову службу. Барон га је крајем исте године послао 
у дипломатску мисију у Јапан и Сједињене Америчке Државе. 

Осендовски је напустио Далеки исток пре коначног Унгерновог 
пораза. У Њујорку, где се запослио као дипломата у служби мла-
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де пољске државе, објавио је 1922 године дело Звери, људи и богови 
(Beasts, Men and Gods), спис о својим догодовштинама до напуштања 
Монголије.15 Иако писано као аутобиографско, у питању није било и 
класично мемоарско дело. Осендовски се већ пре тога успешно оку-
шао као писац фантастике и ове тежње нашле су одраза у његовој нај-
познатијој књизи. Непосредно по свом објављивању, она је наишла на 
оспоравања у стручним круговима и исказане су бројне сумње у веро-
достојност његовог казивања. Нарочито негативну критику упутио му 
је у посебној публикацији шведски истраживач Свен Хедин.16 Испрва, 
многи су веровали да је и ауторова личност измишљена, све док се сам 
писац није огласио у јесен 1923 године преко једног париског дневни-
ка да би распршио сумње.17 

Ипак, Осендовски је заиста користио своје личне доживљаје као 
основу приче, не измишљајући догађаје, већ их напросто обогаћујући 
фантастичним и невероватним моментима, уз то наглашавајући или 
прећуткујући свој утицај на појединости, зависно од потребе.18 У пис-
му које је упутио Краљевском географском друштву у Лондону, сам 
је признао: „Морам да обзнаним да ова књига није научни рад, већ на-
просто романтична прича о мом путовању кроз Централну Азију на-
мењена широј публици. На свом путовању 1920–1921, нисам ни могао 
да будем научник [...] Звери, људи и богови су превасходно литерарно 
дело, засновано на мом личном искуству.“19 Када се сагледа у том кон-
тексту, садржај бројних, до танчина пренетих разговора између њега 
и Унгерна, по свему судећи представља спој магловитих присећања 
и произвољних домишљања. Но, ефекат који је књига имала на чи-
талачку публику међуратне епохе, гладну пустоловних романа, егзо-
тичних места и невероватних људских прича, било би тешко преце-
нити. Подгревана бројним новинским публикацијама и промоцијама, 
она је постала бестселер и преведена је на готово све европске језике 
(први српско-хрватски превод објављен је још 1924 године). Езотерич-
ни моменти из дела Осендовског, као што су традицијa о подземном 
краљевству Агарти и предсказања ламе из Нарабанчија,20 привукли 
су пажњу истакнутих оновремених мислилаца какви су били Освалд 
Шпенглер (Oswald Spengler) и Јулиус Евола (Julius Evola), који су 
пружили своје виђење књиге, али и Унгерна, као симбола мистичких, 
традиционалистичких и палеоконзервативних стремљења.21 Штави-
ше, захваљујући делу Осендовског, у нацистичкој Немачкој је током 
тридесетих година створенa искривљенa представа о Унгерну као 
средњовековном германском ритеру – аријевцу, који се у потрази за 
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својим коренима враћа у прадомовину. У једном делу сумњивих лите-
рарних и непостојећих историографских квалитета, које се наслањало 
на казивање пољског писца, Унгерн је чак био представљен као Фи-
реров претходник који се бори против јеврејске завере, комунизма и 
издаје у својим редовима.22

Осендовски је био прави мајстор нарације. Иако одломци који сле-
де не могу да пренесу сентименте као оригинално дело, лако ће се 
препознати елементи застрашујуће трагикомичне представе који су 
обликовали слику „полуделог барона“. Први сусрет између пољског 
путника и Унгерна одиграо се негде почетком 1921 године, у градићу 
Ван Курен, западно од Урге. Осендовски је доведен пред барона као 
сумњиво лице, без икаквих папира који би потврдили његов идентитет 
и драма, у којој пишчев живот виси о концу, одмах долази до изражаја. 
Током испитивања, Унгерн високо подигнутим тоном говори: „Овде 
има много издајника. Нема више поштених људи. Никоме не могу ве-
ровати. Сва су имена лажна или позајмљена. Документи су фалсифико-
вани. Очи и речи варају [...] Сви су деморализовани и нагрижени бољ-
шевизмом“. Међутим, бизарним окретом судбине, Осендовски се из-
влачи из судбоносне опасности својим чврстим држањем и бароновом 
напрасном одобровољеношћу који као да у једном тренутку доживљава 
просветљење: „Све је јасно. Све сам схватио! Проникнуо сам у вашу 
душу и знам све [...] радо ћу вам помоћи“. Пољски писац на крају овог 
одељка примећује: „смрт у лику белог човека стајала је иза мене“.23 

Сваки следећи сусрет са Унгерном био је ништа мање драматичан. 
Једном приликом, у Урги, он и Пољак разговарају о својим породица-
ма, пореклу, о злу револуције цитирајући руске класике, француске 
филозофе и учене ламе. Одједном, стиже вест да је доведена неко-
лицина заробљених бољшевика. Барон напрасно прекида разговор и, 
како Осендовски примећује: „све је заборављено – надахнут говор, 
продоран глас – све је потонуло у строгом наређењу суровог коман-
данта“. Судбина заробљеника је потпуно у складу са бароновим карак-
тером – четворица обичних војника прикључени су Азијској дивизији, 
а двојица комесара, код којих су пронађене пропуснице комунистичке 
партије, кажњени су батинањем до смрти.24 Танка је линија која дели 
филозофа-интелектуалца и немилосрдног господара рата, или барем 
писац жели да нас у то убеди.

Наставак се одиграва неколико дана касније, када Осендовски 
свог (анти-)хероја, који сада већ заузима потпуно пријатељски и по-
кровитељски став према писцу, надограђује у државника империјалне 
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свести. „Русија је издала Француску, Енглеску и Америку. Потписала 
је Брест-Литовски мир и објавила владавину хаоса. Тада смо одлучи-
ли да мобилишемо Азију против Немачке. Наши гласници су продрли 
у Монголију, Тибет, Туркменистан и Кину. У то време, бољшевици 
су почели да убијају руске официре па смо били присиљени да запо-
чнемо рат против њих и да напустимо пан-азијске планове. Али, ми 
се надамо да ћемо касније пробудити читаву Азију и да ћемо уз њену 
помоћ повратити мир и Бога. Желим да осетим како сам ослобођењем 
Монголије помогао овој идеји.“25 Непосредно након тога следи и епи-
лог, који се одиграва у прашњавим одајама једног манастира, у по-
лумраку, међу киповима и статуама идола. Осендовски као очевидац 
бележи низ летимичних слика које кулминирају у две сцене – прва, 
након што Унгерн објављује у тишини своју вољу да пође на север, у 
сусрет својој судбини, врховни лама Хутухта пророчки најављује: „Ви 
нећете умрети, већ ћете се инкарнирати у највишем облику постојања. 
Имајте то на уму, инкарнирани Боже рата, кане захвалне Монголије“.26 
Недуго затим, баронов верни пратилац, бурјатски кнез Џамбалон, до-
води једну шаманистичку гатару која даје следеће пророчанство: „Ви-
дим [...] видим Бога рата [...] Живот му истиче [...] страшно [...] онда 
сена [...] црна као ноћ [...] сена [...] Преостало је сто тридесет корака... 
даље је тама [...] Ништа [...] Не видим ништа [...] Бог рата је нестао“.27 
Приповедачки патос овде достиже врхунац најавом бароновог неумит-
ног пораза и пропасти која ће се заиста одиграти стотину и тридесет 
дана касније. 

Осендовски је умро почетком 1945 у родној Пољској као члан Ар-
мије Крајова, не дочекавши да види коначно ослобађање своје земље 
од нацистичке окупације. Можда је иронија судбине лежала у чиње-
ници да се његово име већ налазило на совјетској листи за одстрел, не 
због дела о Унгерну, већ о Лењину – у коме је најцрњим бојама осли-
као вођу Октобарске револуције.28 У послератним годинама, његова 
заоставштина доживела је damnatio memoriae. Име му је избрисано из 
енциклопедија, а дела забрањена. Вео заборава био је скинут тек 1989. 
године. Међутим, на западу Осендовски је остао радо читан аутор. 
Један од оних који су га читали био је и познати италијански стрип 
уметник Хуго Прат (Hugo Pratt), аутор бројних графичких новела о 
авантурама Корта Малтеза (Corto Maltese). Године 1974 изашла је нај-
популарнија епизода из ове стрип-серије, под називом Корто Малте-
зе у Сибиру.29 Треба ли уопште наглашавати – најупечатљивији лик 
ове приче постао је управо Унгерн, чије су црте лудака и мистика из 
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пера Осендовског овде биле доведене до крајности. Тек је у екранизо-
ваној верзији ове графичке новеле (Corto Maltese: La cour secrète des 
arcanes, 2002), коју је адаптирао Паскал Морели (Pascal Morelli), Ун-
герну делимично исправљена неправда. Oн je задобио људскији лик, 
приказан у складу са притиском трагичних околности и ратне свако-
дневице у којима је деловао. У новије време, управо захваљујући веш-
тим потезима четкице и причи италијанског уметника, Унгернов лик 
постао је честа инспирација у деветој уметности. Белгијски уметник 
Crisse (право име Didier Chrispeels) објавио је 1988. графичку новелу 
L’Ombre des Damnés: Ungern Kahn. Mongolie 1921 у којој је као визу-
елна и ментална подлога Унгерновом лику послужио глумац Клаус 
Кински. Француски аполитични панк-бенд Paris Violence посветио му 
је песму Ungern-Sternberg на њиховом албуму Ni fleurs ni couronnes 
(2001). Коначно, његова личност пренета је и у домен видео игрица, 
поставши тиме позната и најмлађој публици. У компјутерској игри 
Iron Storm, смештеној у алтернативној реалности где током шездесе-
тих година прошлог века Први светски рат још увек траје, главни не-
гативац је барон Угенберг, који настоји да терористичким методама и 
уз помоћ нуклеарног оружја створи руско-монголску империју. 

* * *

Наша сазнања о Унгерну свакако не почивају само на успоменама 
Осендовског. Уз пољског писца и сачуване архивске документе, број-
ни други савременици такође су дали своје виђење бароновог живота 
и дела. Многи од њих објавили су своје списе у форми која предста-
вља мешавину мемоарских белешки, историографских записа, путо-
писне литературе и пустоловних романа (у чему се такође види значај 
пољског писца за стварање Унгерновог имиџа). Један од тих људи био 
је Јозеф Гелета (Joseph Geleta), Мађар који је допао заробљеништва 
током Првог светског рата. Он је намеравао да побегне од вихора 
грађанског рата и да се врати у своју домовину преко Далеког истока. 
Економиста по образовању, Гелета је на прилике у Монголији гледао 
очима искусног аналитичара, описујући у својим успоменама природ-
на богатства земље, традиционалну привреду и номадски начин живо-
та.30 Оно што њега издваја, није само порекло његовог интересовања, 
већ и начелна објективност (примера ради, мађарски бегунац се није 
стидео да исприча и своју трапавост и срамоту пред традиционалном 
монголском породицом због понашања према њиховој ћерки).31 Гелета 
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се критички освртао на казивања Осендовског, упућујући му готово 
шаљиве примедбе: „у то време [лето – јесен 1920 – А. У.] црвених у 
том делу света није ни било, упркос причама појединих људи о њи-
ховом херојском сусрету са бољшевицима који би или побегли или 
пали мртви чим би онај који преноси причу потегао револвер.“32 Био 
је и сведок Унгерновог заузимања Урге, али се налазио на супротној 
страни, пошто је био (присилно) мобилисан у инжењеријски одред 
Шуженговог гарнизона. Он је пренео многе гласине о зверствима и по-
кољима које је починила Азијска дивизија. Међутим, са правом бисмо 
могли посумњати у веродостојност ових вести, пошто све оне потичу 
из друге руке. Наиме, за време Унгернове контроле над Монголијом, 
Гелета се налазио у Тројицкосавску на бољшевичкој територији, где је 
настојао да се привремено склони од ратних дејстава.33 

Ближи догађајима као учесник Унгернове епопеје, био је артиље-
ријски официр Димитри Аљошин (Dmitri Alioshin). Он је написао дело 
једноставно названо Азијска одисеја, које је објављено 1941 године у 
Лондону.34 Из овог дела провејава презир према азијским народима, 
па стога не изненађује што је Аљошинов однос према Унгерну био не-
гативнији него код Осендовског. Са особитим жаљењем он примећује 
да су барону најомиљенији војници били Монголи – Чахари, потом 
Бурјати, Татари и јапански добровљци, а да су сами Руси били најома-
ловажаванији од свих.35 Аљошин је оставио више ангедота о Унгерну: 
о његовој манијакалној храбрости и окрутности према официрима.36 
Једна од њих која се одиграла у јесен 1920 гласила је: „Једном је ба-
рон послао шпијуна да испита прилике у Урги и убио га је ударцима 
свог штапа када се човек вратио са вестима које се његовом вођи нису 
допале. Бесан, барон је сам одјахао у Ургу, пребио пар кинеских вој-
ника на непријатељској предстражи, сазнао шта је хтео и вратио се 
безбедно исте ноћи у логор.“37 Са друге стране, аутор Азијске Одисеје 
је признавао и успехе које је Унгерн постигао: „Како је био човек изу-
зетне енергије и одлучности, барон је објавио потпуну реорганизацију 
Монголије. Успоставио је министарски савет, увео папирни новац, ор-
ганизовао опорезивање и царине на увозне производе, а почео је и да 
обучава монголску војску. Отворена је војна школа где је стотину мла-
дића из најбољих монголских породица учило војну науку. Барон је 
такође увео трговину тако што је отворио неколико радњи и почео да 
учи Монголе како да примене модерне методе у изради одеће, опреме 
и алата“.38 Иако Аљошиново дело никада није успело да се приближи 
популарности коју је уживао Осендовски, његову заслугу у облико-
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вању легенде о Унгерну не би требало потценити. Западни историчари 
и публицисти који су увиђали непоузданост казивања пољског писца, 
очајнички су се окретали Аљошину и цитирали га in extenso као веро-
достојни извор, упркос чињеници да је он нарацију и структуру свог 
дела градио по обрасцу свог претходника.

Гелета, човек који је показивао снажне симпатије према левичар-
ским стремљењима и Аљошин, класични белогардејац, могу се сма-
трати људима чији је став према Унгерну био неповољан. Међутим, 
њихово непријатељство далеко заостаје за једним извештајем насло-
вљеним Прича о барону Унгерн–Штернбергу коју је забележио лекар 
његовог штаба Рибо (The Story of Baron Ungern-Sternberg told by his 
staff physician Ribo).39 Иза псеудонима Рибо, крио се војни лекар Н.М. 
Рјабухин (Н. М. Рябухин), један од људи који су служили под Кол-
чаком и који су накнадно прикључени Азијској дивизији. Рјабухин је 
пре свега пажњу посветио последњим месецима Унгерновог живота. 
Он поименце наводи више злочина које су барон и његови најближи 
саборци починили, додајући уз то и бизарне примере Унгерновог сује-
верја. Ипак, и у објективност Рјабухина се може оправдано сумњати, с 
обзиром на то да је он у то време био један од организатора неуспешне 
завере међу руским официрима са циљем да се Унгерн убије. Стога, 
није тешко наслутити да је иза изразито негативног портрета барона у 
његовом извештају стајао и лични мотив.

Са друге стране, треба истаћи да нису сви бивши Колчакови сабор-
ци имали a priori негативан став према Унгерну. Сергеј Хитун (Сергей 
Е. Хитун), један од белогардејских избеглица које су Кинези заробили 
1920. године, ослобођен након бароновог заузимања Урге, приметио је 
у својим мемоарима да је „осим безумне храбрости, потребно истаћи 
још једну црту његовог карактера. Он је водио готово аскетски живот, 
избегавајући комфор који му је био на располагању и користећи се само 
неохподним, најједноставнијим животним удобностима. Према новцу 
односио се са ниподаштавањем“.40 Иако је и Хитун истицао Унгернову 
суровост, он пружа и примере његове помирљивости и искрене бриге за 
војнике, нарочито према аутомобилској чети у којој је и сам служио.41 
Он је дао много ведрију слику од тмурног пејзажа који је окруживао 
барона из пера Аљошина, Гелете, Рјабухина, али и Осендовског, а није 
пропустио да примети како је пољски писац кога је лично упознао, опи-
сао многе учеснике Унгерновог похода „фантастично погрешно“.42 

Хитунове успомене представљају један од извора за познавање 
Унгернове личности који су били занемарени у Совјетском Савезу из 
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идеолошких разлога, док су због језичке баријере остали слабо позна-
ти на западу. Други, не мање важан текст из овог корпуса, јесу мемоа-
ри атамана Григорија Семјонова, чија је каријера била тесно повезана 
са Унгерновом све до 1920 године, када су се политички разишли. Они 
су угледали светлост дана 1938 године у манџурском Харбину, али су 
тек пре неколико година доживели своје реиздање и постали присту-
пачни широј публици.43 Атаман се изузетно похвално изражава о Ун-
герновим заповедничким способностима и добрим односима које је 
одржавао са домородачким становништвом Сибира. „У сфери војно-
административних послова, барон се понекад користио методама које 
су наилазиле на осуде. Међутим, треба имати у виду да су околности 
у којима се одвијала наша делатност у неким случајевима изазивале 
мере које би у нормалним условима биле потпуно немогуће. Из те 
перспективе све баронове настраности имале су у основи дубоки пси-
холошки смисао и стремљење ка правди и праведности.“44 „Упоредо 
са тим, Роман Фјодорович био је дубоко верујући човек, иако су њего-
ви погледи на религију и на људске обавезе према њој били прилично 
особени. Барон је био чврсто убеђен да је Бог извор чистог разума, 
виших сазнања и почетак свих почетака. Ми треба да га упознамо [...] 
у хармонији наших стремљења ка Његовом светоносном извору. Спо-
рови међу људима како онима који служе религији, тако и поборници-
ма овог или оног култа немају смисла, нити оправдања, јер је велика 
дрскост оних који би се усудили да тврде да је једино њима откривена 
тачна представа о Богу. Бог је изван могућности сазнања и представе 
људског ума о Њему.“ Семјонов је његове религијске погледе закљу-
чио тврдњом да се преласком из једне у другу веру човек не одриче 
Бога јер свака од њих Њему служи на свој начин. Уз то, он примећује 
да је Унгерн често говорио: „Бог се мора осећати срцем“.45

Из истих година, 1918–1920, потиче и сведочанство пољског офи-
цира Антонија Александровича (Antoni Aleksandrowicz) који је настојао 
да у неколико црта опише Унгернов карактер: будиста, аскета, суров, 
немилосрдан, више ужива у друштву Азијата него Руса, пун презира 
према Русији због склапања сепаратног мира и издајства западних са-
везника у рату. Александрович међутим додаје да је барон нарочито 
ценио Пољаке, због њиховог духа и отпора царској Русији.46 Други 
Пољак, Камил Гижицки (Kamil Gizycki) који је био начелник мале ин-
жењеријске јединице у оквиру Азијске дивизије, похвално тврди да је 
Унгерн настојао да успостави ред у престоници, уведе санитарне мере 
и да се залагао за верску трпељивост и обнову свих храмова.47 Посеб-
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но место имају успомене Димитрија Першина (Дмитрий Петрович 
Першин), тадашњег директора Руско-монголске банке у Урги, бившег 
етнографа и новинара. Убеђени демократа и неко ко се ни у ком слу-
чају не би могао сматрати бароновим присталицом, Першин га је оп-
исао као часног човека умереног у пићу и храни, који је живео као 
сваки прости козак из свог одреда и који је неретко исказивао бригу и 
доброту према својим војницима. Такође, он није дозвољавао никакво 
малтретирање цивилног становништва које је на њега гледало са ве-
ликом наклоношћу. Но у исто време, према Першину, Унгерн је био 
изузетно жустар и сујеверан до крајности.48 

Поменути текстови само су део извештаја савременика који својим 
разликама и размимоилажењима доприносе тешкоћама да до краја раз-
умемо и појмимо баронову енигматичну фигуру: његово заповедни-
штво, личне склоности, религијске погледе, карактер. Казивања свих 
ових извора ипак имају једну заједничку црту која их све повезује. 
Када је у полушаљивом тону настојао да пружи скицу за баронов 
портрет, савремени руски дисидент и писац Едуард Лимонов (Эду-
ард Вениаминович Лимонов), истакао је како је тон Унгерновом лику 
и делу, „кога су фашисти сматрали својим претечом“, дало „егзотично 
монголско средњовековно окружење“.49 Исто ово окружење, обеле-
жено најконзервативнијим међу будистичким учењима - ламаизмом, 
немилосрдним идеолошким ратом између белих и црвених, национал-
ном борбом између Монгола и Кинеза, које је избацило на површину 
најниже пориве људске природе, обликовало је и дела баронових савре-
меника – од Осендовског, преко Гелете, Аљошина, Рјабухина, Хитуна 
до Семјонова, Александровича, Гижицког, Першина и многих других, 
који су били сведоци или учесници баронове чудесне епопеје. 

* * *

Неке упорно понављане детаље Унгернове биографије лако је од-
бацити као митове, производе некритичких тумачења речи савреме-
ника или политичке пропаганде. За разлику од свог претпостављеног 
Семјонова, Унгерн није био представник јапанских империјалистич-
ких интереса, за шта га је оптуживала званична совјетска историогра-
фија. Ова констатација се често сретала у литератури и тек недавно, 
руски и јапански историчари су показали њену неутемељеност, на ос-
нову јапанских архивских докумената.50 Затим, баронова антисемит-
ска осећања свакако нису спорна и довољно је навести речи које је 
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изјавио на саслушању у Новониколајевску пред истражном комиси-
јом: „на питање о узроку његове мржње према Јеврејима, одговорио 
је да их сматра главним виновницима револуције у Русији“.51 Ипак, 
фреквентно навођену оцену да је он у Урги починио систематски по-
кољ политичких и идеолошких противника такође би требало преис-
питати. Першин, који је био најблискији овим догађајима, преноси: 
„Првих дана [по заузимању Урге – А.У.] Јевреји су нарочито постра-
дали – њих су прогонили козаци и, уколико не би успели да се негде 
прикрију, није их чекала милост. Колико је убијено Јевреја тешко је 
рећи. Даване су разне бројке, али се чини да се радило о педесет душа 
или мање од тога. Било је убијено више Руса. Кажу да је укупан број 
баронових жртава био око сто до двеста, али је и ова бројка вероватно 
преувеличана.“52 Уз то, Унгерн никада није био диктатор Монголије и 
готово сви извори, без обзира на личну наклоност или непријатељство 
према њему, сагласни су у чињеници да је барон без изузетка пошто-
вао врховни ауторитет Хутухте Богдо-гегена. Коначно, по свему су-
дећи, основни моменат легенде о „полуделом барону“ такође се мора 
одбацити као неисторичан – Унгерн наиме никада није сматрао да је 
реинкарнација Чингис-кана. Ово мишљење вероватно је почивало на 
лоше протумаченим речима из дела Осендовског, које нису биле изго-
ворене од стране његовог јунака, већ самог писца и које представљају 
достојан кенотаф Унгерновог подвига: „Са севера је дошао бели рат-
ник. Позвао је Монголе да прекину окове ропства. Тај бели ратник био 
је инкарнирани Чингис-кан.“53 

Са друге стране, барон је несумњиво био одушевљен будизмом, 
духом и системом вредности азијских народа. „За Унгерна, жута 
опасност не постоји. Он, напротив, говори о белој опасности – ев-
ропској култури која иде са њеним пратиоцем – револуцијом“, стаја-
ло је у записнику са његовог саслушања.54 Такође, његов монархизам 
није имао никаквих задршки, без обзира да ли се радило о царској Ру-
сији, Монголији, или пак Кини. У једном од својих писама упућених 
монголским главарима, истицао је: „последњих година, у целом свету 
остала су условно речено само два цара: у Енглеској и Јапану. Сада се 
небо смиловало грешним људима и поново је изнедрило цареве (sic!) 
у Грчкој, Бугарској и Мађарској, а 3 фебруара 1921 уздигнуто је и ње-
гово височанство Богдо-хан. Ова последња вест се брзо раширила до 
свих крајева Средњег царства, изазвавши радост у срцима његових 
честитих поданика који у томе гледају ново исказивање небеске на-
клоности. Темељ за Средње царство је постављен и не треба стати 
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на пола пута, већ настојати да се, уједињењем аутономних области 
Унутрашње Монголије, Синкјанга и Тибета у један чврсти федерални 
савез, света дужност изведе до краја и обнови династија Цин [Манчу 
– А.У.].“55 Своје политичке циљеве Унгерн је јавно прокламовао маја 
1921 у Урги, у чувеном наређењу бр. 15 (приказ № 15 русским отря-
дам на территории Советской Сибири): обнова монархије Романових 
у Русији, враћање Манчу династије на власт у Кини и жеља да Мон-
голија и обновљено Манџурско и Руско царство, заједно са Јапаном, 
направе јединствени савез. Уредба је такође објавила немилосрдни 
обрачун са свим учесницима револуције.56 Рјабухин ју је прокомен-
тарисао на следећи начин: „здравој особи, цео овај документ чинио 
се као продукт болесног ума једног перверта и мегаломанијака жед-
ног људске крви“.57 Без сумње Унгернови циљеви су били нереални и 
неутемељени и на основу њих оправдано се може сумњати у његове 
политичке способности, за разлику од војних квалитета који чак ни 
у очима његових противника нису били спорни. Ипак, његова идео-
логија која је вукла своје корене и са истока и са запада – својеврсни 
спој милитаризма, пан-азијатства, мистичног хришћанства, ламаизма 
и империјалних амбиција – успела је у нечему што је ретко када неко-
ме пошло за руком. Она је под барјаком Азијске дивизије објединила 
Монголе, Русе, Бурјате, Татаре, Башкире, Пољаке, Тибетанце, Јапанце 
и припаднике многих других народа; избеглице и добровољце приву-
чене авантуризмом, политичком нуждом, жељом за добити и пљачком, 
али и искреном вером у Унгернове циљеве.

Из макроисторијске перспективе, иако краткотрајна епизода, Ун-
гернова епопеја је произвела дубоке последице у Монголији. Он је за-
добио подршку не само теократских кругова и локалне аристократије, 
већ и највећег дела становништва, и својим војним успесима окончао 
је туђинску владавину. Међутим, ослободилац је био уједно и весник 
пропасти, јер је совјетско интересовање за Монголију постало реал-
ност тек оног тренутка када је барон заузео Ургу и почео да гради 
темеље за удар на бољшевичку силу. Историчари су закључили да је 
у том тренутку совјетска политичка врхушка била натерана на акцију, 
не жељом да успостави марионетски режим у Монголији, већ прину-
дом да отклони белогардејску претњу која је одатле долазила.58 Резул-
тат је био добро познат – Монголија је била чврсто везана за Совјетски 
Савез, делећи патње и терор стаљинистичког система власти оличеног 
кроз политичку репресију, колективизацију и затварање будистичких 
храмова. На поновно стицање истинске и пуне независности требало 
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је чекати седам деценија, а последице се још увек осећају. Данашњу 
Монголију несумњиво чека дуг и мукотрпан пут да надокнади свој 
економски заостатак и залечи ране из претходне епохе. Међутим, њена 
судбина је много изгледнија од оне пред којом се налазе Тибет, Син-
кјанг и Унутрашња Монголија, чије се аутохтоно становништво нала-
зи под управом владе из Пекинга и представља грађане другог реда у 
односу на Хан насељенике. Није претерано рећи да су темеље овак-
вом њеном положају поставили бурни догађаји из 1920–1921. године, 
у којима је барон био главни протагониста. У томе несумњиво лежи и 
највећа заслуга Романа Фјодоровича Унгерн фон Штернберга, који није 
био ни звер ни бог, већ само човек, али свакако један од најнеобичнијих 
и најзагонетнијих који су утицали на ток савремене историје.
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проваЛъТ На ДЕвЕТНаДЕСЕТоМаЙСКИТЕ ИДЕИ 
За раДИКаЛНо оБщЕСТвЕНо-поЛИТИЧЕСКо 

прЕУСТроЙСТво На БъЛГарИЯ

Даниела Ташева

Краят на Първата световна война поставя началото на нов период 
в българската история. Клаузите на Ньойския мирен договор, тежките 
стопански и териториални последици от войната, пораждат социал-
но напрежение и криза във всички области на живота. Настъпилите 
промени и неумението на политическата класа да формулира пред 
обществото нова визия за бъдещето на държавата, са предпоставка 
за прекъсване на естествения ход в развитието на страната. Нацио-
налната катастрофа и крушението на националните идеали водят и до 
социално-психологическа криза, обхванала цялото българско населе-
ние. Чувството за излъгани надежди, несигурност и страх, е всеобщо. 
Започва период на преоценка на политическите сили, национални-
те цели, идеали и традиции. Всички обществени ценности, в които 
българското общество е възпитавано, се подлагат на преосмисляне. 
Поставя се и началото на политическо експериментиране, търсене на 
идеи, нехарактерни за българската същност, но обещаващи промяна, 
перспектива и просперитет. Засилва се недоверието и критиката към 
политическата система и парламентарната демокрация както в Бълга-
рия, така и в Европа.

Всички тези фактори позволяват сравнително безпрепятственото 
навлизане на политически идеи, тенденции и концепции за управление 
и развитие, различни от традиционните дотогава, коeто от своя страна 
тласка част от държавите, възстановяващи се след Първата световна 
война към създаването на силен държавен контрол и дирижирана ико-
номика. Всъщност, войната се явява онзи катализатор, изтласкващ на 
преден план политически сили, отхвърлящи партийно-парламентар-
ната система. Обстоятелствата, посочени по-горе, както и всеобщото 
чувство на отчаяние, разруха и измамени очаквания, се явяват благо-
приятна почва, върху която, макар бавно и постепенно, започват да 
виреят авторитарните и фашистките идеи. 

В условия на криза на либералната политическа система в Европа 
след Първата световна война авторитарното движение се налага като 
междувоенен модел на управление в част от държавите на континен-
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та. Авторитаризмът, характеризиращ се със силна изпълнителна власт, 
съчетана с определени легитимиращи идеи, представлява ограничава-
не или премахване на парламентарната демокрация, макар и да не от-
рича непременно партийното начало. Той се съпровожда с нарастваща 
намеса на държавата в икономиката и социалния живот, превръщане 
на държавата в определящ фактор в стопанската, социалната и духов-
ната сфера, приемаща функции на регулация и контрол.1

Фашизмът, като европейски феномен след Първата световна вой-
на, се заражда в Италия като алтернатива на демократично-парламен-
тарната система. В условията на политическата, стопанска и социална 
криза, резултат от войната той бързо се утвърждава като една от воде-
щите тенденции в европейското развитие. Официално се появява на ев-
ропейската сцена през 1922 г., когато Бенито Мусолини с Националната 
фашистка партия поема управлението на страната. Фашизмът предлага 
нова политическа идеология, която отхвърля изцяло либерализма и пар-
тийно-парламентарната демократична система. Ролята на държавата е 
водеща и всеобхватна, а тя от своя страна се намесва във всички сфери 
на обществено-политическия живот. Управлението се осъществява от 
една единствена партия, структурата е йерархична и е под ръководство-
то на една единствена личност – политически, партиен водач. Част от 
фашистката идеология е корпоративното начало, с което фашизмът иска 
поставяне под контрол на всички области от обществения живот.2

В България тези нови концепции за управление, прокарващи си път 
в Европа, се възприемат като алтернативата, обещаваща „скъсване“ с 
миналото. Следвоенната криза в България поражда разочарование от 
партийно–парламентарната система и политическия елит. Обществени-
те настроения срещу системата са резултат и от състоянието на полити-
ческите партии, в които са характерни борбите за власт, организацион-
ния упадък, партийните противоречия, партизанството и корупцията, но 
най-важното – липсата на единство и неясни концепции за управление. 
Тази неустойчивост на парламентарната демокрация засилва антили-
бералния патос и антидемократичните позиции сред част от политиче-
ския елит и част от българското общество. Кризата предизвиква по-ши-
роко навлизане на масите в обществения живот и стремеж за участие 
във вземането на решения по отношение на политическото и стопан-
ско развитие на страната. Желанието за „скъсване“ с демокрацията или 
нейното тотално реформиране и намеса на държавата във всички сфери 
на живота се споделя от различни кръгове3. Старият политически ред 
не отговаря на съществуващите вече нагласи сред обществото. Идеи-
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те на либерализма се възприемат като недостатъчни, дори отслабващи 
„съпротивителната сила“ на българския народ. А народът таи у себе си 
идеала за своето обединение, което прави от него едно духовно цяло, 
но идеалът в очите му е безвъзвратно отлетял сън4. Множество въпроси 
търсят своя отговор – кой път да се поеме, какви политически форми 
трябва да се следват, какво ще „излекува“ тежката криза, трябва ли пар-
ламентарната система да се премахне, за да се даде място на новите 
политически идеи. Едно е сигурно – традиционните разбирания търпят 
промени в търсенето на новото, а авторитарните и фашистките тенден-
ции за управление са алтернативата и „изхода“ от кризата.

Авторитарната идея се оформя като една от водещите форми в 
следвоенна България, а след 1934 г. се превръща в своеобразна „дър-
жавна идеология”. С концепциите си и пропагандата на строг контрол, 
законност, ред, социална защита, социален мир, приоритет на колекти-
ва, на народа, разглеждането на човека като отделен индивид, автори-
таризмът в български условия се възприема като лекарството, което ще 
излекува тежката криза в българското общество. Авторитарната идея, 
като способна да сплоти нацията и да преодолее главните проблеми, се 
„прегръща“ от обществеността и се олицетворява с новото, с промяна-
та5. Предпоставките, които определят навлизането на авторитарита-
ризма, важат в пълна степен и за появата на фашизма в България.

Тук той получава изключително силна пропаганда, бързо се офор-
мят преки канали за внос на фашистки идеи в страната6 Важно за раз-
витието на фашизма и оформянето на белезите му в български условия 
е и появата на фашистките организации. Те, макар и да не възприемат 
всички белези на идеологията, използват идеологически, правни, ор-
ганизационни и други заемки от фашизма7. Все повече политически 
дейци от различни партии го приемат като своя идея. 

Превратът на 19 май 1934 г. се явява кулминацията и практическа-
та реализация на радикално десните идеи в българските условия. Той 
поставя началото на изграждане на нова държавнополитическа систе-
ма. Организациите, възприемащи новите възгледи за управление, же-
лаят пренагласа към европейските тенденции и проявяват своите ам-
биции за все по-голямо влияние в обществения и политически живот. 
Сред тях е и политическия кръг „Звено“ (Политически кръг „Звено“), 
един от инициаторите на преврата на 19 май. 

ПК „Звено“ се създава през 1927 г. от бившия журналист и со-
циалдемократ Димо Казасов. Кръгът се ражда от средите на бивши-
те деветоюнци и е приемник на идеите на Народния сговор, които 
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доразвива8. Първоначално създаден като идеен елитарен кръг, посте-
пенно съставът на „Звено” се разширява с интелектуалци, военни и 
политици. През 1928 г. към кръга се присъединява и зап. полковник 
Кимон Георгиев, един от основателите на Военния съюз и от главни-
те извършители на деветоюнския преврат. Сам създателят на „Зве-
но“ – Димо Казасов, определя новата организация като „усилие да се 
очертае една нова политическа идеология“9. Според „Звено“ делото 
от 9 юни 1923 г. не е завършено10. Звенарите изявяват претенции за 
обединяване на интелигентните и можещи представители на българ-
ското общество, с цел премахване на порочното и непродуктивно вли-
яние на старата политическа система. През 1928 г. започва издаването 
на списание „Звено“, което със своите актуални статии откликва на 
духа и предизвикателствата на времето, на важни за страната пробле-
ми. Идейната еволюция на кръга може да се проследи от статиите на 
Димо Казасов и други звенари на страниците на списанието. В него 
водещи са темите за състоянието на политическите партии, общест-
вено-политическата обстановка в страната, проблемите, вълнуващи 
обществеността, както и звенарските предложения за реформи. 

Макар и сам кръгът да не е партия, защото има сподвижници с раз-
лични политически разбирания, „Звено“ смята, че партиите се нуждаят 
от преустройство, а не от унищожение. Дискутират се слабостите в пар-
ламентарно-демократичната система, но парламентаризмът и демокра-
цията не се отричат. Само за няколко години обаче настъпва промяна 
във възгледите. Според звенарите въпросът за партиите не се изчерпва 
само с тяхното преобразуване, откровено започва да се говори и за тях-
ното премахване. Партиите са определяни като бездушни, плитки и об-
ществено негодни, жалки и смешни сдружения11. Заражда се и идеята за 
нова организация на държавата, която да установи силна власт. Кръгът 
вижда новия парламент като парламент на елита на нацията и на ком-
петентните12. Възприема се авторитарната идея за намеса на държавата 
в икономиката и безпартийността. На прага на деветнадесетомайския 
преврат „Звено“ няма напълно оформена и „изчистена“ идеология, как-
то и изработена подробна и цялостна програма, не се избистрят и виж-
данията на членовете му за управлението на държавата. 

Още със създаването си ПК „Звено“ поддържа тесни връзки с 
възобновения през 1928 г. от Дамян Велчев Военен съюз. Той е про-
дължител и наследник на създадения още през октомври 1919 г. на 
тавана на Военното министерство Военен съюз. Сред първите учре-
дители през 1919 г. са Д. Велчев, Н. Рачев, Ат. Драгиев, В. Лазаров, Н. 
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Никифоров. Те поставят като главна задача на съюза да ,,да обедини 
и сплоти офицерството, да работи за обновление на армията, да спо-
собства за повдигане националното съзнание у народа с цел засилване 
на армията до степен да бъде страж на народните интереси“ и да ,,се 
противопоставя на всекиго, който излага отечеството на явна гибел“. 
Той трябва също така да защитава интересите на офицерите, а сред 
членовете му се налага идеята за надпартийност и активна намеса на 
армията в политическия живот. Именно с тези идеи Военният съюз 
извършва преврата на 9 юни 1923 г. След него организацията претър-
пява редица метаморфози и в новите условия се разпада. През 1928 
г. Дамян Велчев се заема да възобнови Военния съюз. Ръководството 
се поверява на два постоянно функциониращи органа – Централно 
управление и Щаб на Централното управление. В новия устав на Во-
енния съюз се подчертава, че ,,съюзът се стреми да създаде от армията 
мощен фактор, който с всичките си сили да работи за обединението 
на българското племе и за създаването на една голяма, силна и благо-
денстваща България“. Заявява се открито, че организацията ще участ-
ва пряко или чрез свои представители в управлението на страната13. 
За нея армията е важен фактор, който трябва да бъде в противовес на 
затъналите в боричкания партии. Военният съюз се отнася отрицател-
но както към правителството на Демократическия сговор, така и към 
това на Народния блок, и иска промяна в установения ред.

Не е тайна, че ръководството на съюза вижда бъдещето на стра-
ната по сходен със звенарите начин и техните възгледи са близки до 
тези на ПК „Звено“. Двете организации търсят изход от кризата в об-
ществения и политически живот и акцентират върху нуждата от преу-
стройство на политическата система. В духа на авторитарните идеи, те 
определят състоянието на политическите партии с борбите между тях 
за власт като пагубно за държавата. Не случайно, според разбирания-
та на Военния съюз, едно бъдещо правителство ,,не бива да включва 
хора, опетнени с политически грехове“14. Кимон Георгиев и Дамян Вел-
чев вече имат опит в един държавен преврат, но не одобряват пътя, по 
който се развива България след него. В края на 1933 г. Военният съюз 
взема решение за подготовка на нов преврат, с идеята след това той да 
управлява с помощта на подходящи политически лица, изпълняващи 
неговата програма. От своя страна, „Звено“ вече също открито заявява, 
че думите не са достатъчни – нужни са действия с цел „спасението на 
страната“. Нормално е, при това положение, „Звено“ и Военният съюз 
да съгласуват действията си. 
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Междувременно, в първите месеци на 1934 г., вече е налице трай-
на и явна политическа криза. Кабинетът на Народния блок се разпада 
и министър-председателят Никола Мушанов подава оставка, а опити-
те за съставяне на ново правителство завършват с неуспех. Борбите в 
управляващата коалиция, разединението, организационният упадък и 
неустойчивостта на парламентарната демокрация са използвани уме-
ло от „Звено“ и военните. На 19 май 1934 г. армията, ръководена от 
Военния съюз, бързо и лесно извършва преврат, без да срещне никак-
ва съпротива. Обществото не само че не реагира, а буквално посреща 
с безразличие или въздишка на облекчение промяната. Никой не се 
заема да защити демокрацията.

Същия ден се назначава правителство, начело с лидера на ПК 
„Звено“ Кимон Георгиев, а силовите позиции се заемат от военните. 
В програмата на правителството от петнадесет точки новите управля-
ващи залагат непартийна власт, централизация на държавните струк-
тури, намеса на държавата в икономиката и стопанството, организи-
рането на обществото, граждански мир и обединение. Всичко това 
те определят като спасителни за страната задачи15. Това е начало на 
опита за радикално обществено-политическо преустройство на Бъл-
гария. Започва политика на централизация и засилване на държавата 
по звенарски модел. Още с вземането на властта в ръцете си, деветна-
десетомайците започват да рушат заварения ред. Макар и формално 
неотменена, Търновската конституция не се спазва. Правителството 
използва и се позовава на чл. 47., с което си позволява да управлява 
чрез наредби, имащи сила на закон. XXIII ОНС е разпуснато. Веднага 
се пристъпва и към реализиране на програмните идеи на кабинета. От 
десет министерствата стават осем. Следват и промени в администра-
тивното деление на страната – окръзите се свеждат в седем области. 
Извършва се промяна в администрацията, ликвидира се местното са-
моуправление, като общинските кметове стават назначаеми директно 
от министъра на вътрешните работи. Провомощията на изпълнител-
ната власт се разрастват, а промени с цел централизация на властта и 
контрол върху обществото се извършват във всички сфери на живота. 
Най-важни за новия режим на управление са държавата и изпълни-
телната власт, които трябва да дирижират икономиката, а властта да 
бъде в ръцете на компетентни представители на политическия елит 
(визирайки, разбира се, представителите на новото правителство). 
Макар в програмата на кабинета никъде да не се споменава, че парти-
ите ще се ликвидират, на 14 юни 1934 г. е приета наредба-закон за раз-
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формирането на партийно-политическите организации. „Звено“ също 
се саморазпуска. Ликвидира се партийно–парламентарната система, 
забранява се образуването на партии, съюзи и движения. За деветна-
десетомайците е важно партиите да не пречат за осъществяването на 
възприетия от правителството курс. Крути мерки против партийните 
членове обаче не се взимат, защото управляващите се стремят да при-
влекат към своите редици поне една известна част от техните кадри, 
които да участват в изграждането на замислената обществена сила16. 

Наред с централизацията на държавата, кабинетът отделя внима-
ние на контрола и организирането на обществения живот. Всъщност 
главната цел на деветнадесетомайците е да се създаде политическа и 
обществена опора на режима чрез изграждане на обществена сила. За 
тази цел се създава една нова институция – Дирекция за обществена 
обнова, замислена като идеологически и пропаганден орган.

Учредена с указ на 9 юни 1934 г., Обновата трябва да „насочи 
духовния живот на страната към единение и обновяване в служба на 
нацията и държавата; да работи за издигане престижа на нацията, 
като следи духовния живот в чужбина и осведомява външния свят 
за състоянието, развитието и нуждите на българската материална и 
духовна култура; да съдейства за организиране на гражданството в 
единна общонародна групировка“17. Пряко подчинена е на министър-
председателя, а за неин главен директор е назначен видният звенар 
Петко Пенчев. Започва да се издава официоза в-к „Нови дни“. Зада-
чата на Обновата е да изработи идеологията на режима и да създаде 
платформа, на която да се облегнат новите управляващи. Дирекцията 
трябва да осъществява строга цензура върху печата, като същевре-
менно пропагандира идеите на режима, за да сплоти нацията в т.нар. 
обществена сила, която да замени партиите и да доведе до народно 
единение в името на националните интереси. Чрез тази обществена 
сила, деветнадесетомайци искат да елиминират отрицателната, па-
губна роля на партиите и неспособността на парламента да се справи 
с проблемите в страната. Дирекцията на обществената обнова разпо-
лага с широки правомощия и осъществява централизирана държав-
на пропаганда и цензура над печата, театрите, кината, събранията и 
сказките. Използвани са възможностите на медиите като механизми 
за влияние над обществото. По радиото се извършва силна агитацион-
на кампания. Чрез Дирекцията в цялата страна се уреждат публични 
събрания с речи на К. Георгиев, П. Попзлатев и други представители 
на режима18. Обновата установява строг контрол върху цялата култур-
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на дейност. С наредбата за печата се постановява, че никой не може да 
издава вестник или списание без предварително разрешение. Неполу-
чилите разрешение, прекратяват излизането си в 15-дневен срок. За на-
рушение се предвиждат строги санкции – тъмничен затвор до 3 години, 
глоба до 3 000 лева и конфискация на инвентара, а изданията се спи-
рат от полицията, която ги унищожава19. Забраната е насочена не само 
срещу ляво-радикалната преса, но и срещу дясната. Цялата антиде-
мократична пропагандна машина включва официоза в-к „Нови дни“, 
по-късно сп. „Възход“, както и огромно количество печатни брошури 
за прокарване в обществото на новите идеи на деветнадесетомайци за 
обществено-политическа реорганизация на България.

С цел създаването на обществената сила на Дирекцията за общест-
вената обнова е поверено и преустройството на обществените органи-
зации. Изработени са принципите за изграждането на казионни, дър-
жавни професионални организации, както и формите за тяхното орга-
низиране (идеята за корпорациите е взета от италианския фашизъм). 
В програмната си реч, произнесена на 12 юли 1934 г. в театър ,,Роял“ 
К. Георгиев подчертава, че се предвижда политическо организиране 
на обществото с цел възстановяване на националното единство, както 
и  в подкрепа на държавата и новата власт 20. Предвижда се разпус-
кането на профсъюзните централи, които се заменят с казионни про-
фесионални организации под държавен контрол и управление, което 
обаче отнема правото на действителна синдикална и социална защита. 
За конкретната роля на корпорациите деветнадесетомайци обаче не 
са единни. Едни искат те да вземат известно участие в управлението, 
а други смятат, че дейността им трябва да бъде ограничена само в 
стопанската и социална област. Идеята е, в парламента водеща роля 
да имат представителите на корпорациите, които са организирани от 
държавата21, т.е. парламент, който да е представител на стопанските, 
културните и професионалните организации. Той трябва да изразява 
новото гражданско и държавно съзнание, като профсъюзите бъдат 
предствени в него22. Като елементи на управлението всички общест-
вени организации стават казионни. В наредбата-закон от септември 
1934 г. за професионалните организации целите им са открито фор-
мулирани: ,,да служат като органи на държавата за провеждане на 
нейната стопанска и социална политика“ и ,,възпитание в национален 
дух“23. До края на същата година се изграждат корпорациите на дър-
жавните служители, на областните чиновници и се прави подготовка 
за организирането на профсъюзите на работниците и служителите от 
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частния сектор. Намерението е чрез тях и Дирекцията на обществе-
ната обнова да се създаде монополен държавен апарат, който да бъде 
по-лесно „режисиран“ от управляващите. 

Но деветнадесетомайци не спират до тук в изграждането на така 
бленуваната обществена сила. Има идеи и за създаване на държавна 
младежка организация. Деветнадесетомайци обръщат особено вни-
мание на младежта, смятайки я за най-подходяща да тръгне по нови 
пътища24. Обновата предлага съществуващите младежки, спортни, об-
ществено-просветни и други организации да членуват в общ държа-
вен съюз. Водят се преговори с техните ръководства, но не получават 
съгласие и подкрепа. Така или иначе тази идея не се осъществява и 
скоро е изоставена. 

Парадоксално е, че именно покрай Дирекция на обществената об-
нова, институцията, която трябва да има обединителна функция и да 
създаде обществената опора на режима, се сблъскват и възгледите на 
самите управляващи. Дейността на правителството и изпълнението 
на идеите са парирани от вътрешните противоречия между групите 
във Военния съюз, за които не малка роля изиграва и монархически-
ят институт. Военният съюз скоро след преврата започва да изразява 
недоволството си, че няма по заслуги участие в управлението, а то е 
в ръцете на „Звено“. Звенарите, от своя страна, смятат, че вземане-
то на властта, армията е изпълнила своето предназначение. Поради 
тази причина Военният съюз, или по-скоро центристкото крило око-
ло полк. Крум Колев, оглавява изцяло Дирекцията на обществената 
обнова и всички ключови места се заемат от военни. Опитът им обаче 
да поставят Обновата над кабинета и да ѝ бъде дадена пълна автоно-
мия, завършва с неуспех, когато среща противодействието на групата 
на Д. Велчев, а офицерите напускат Дирекцията25. От своя страна, 
главната задача, която цар Борис ІІІ си поставя веднага след преврата, 
е да възстанови влиянието си във войската и по този начин да лиши 
режима от единствената му опора. И успява. Партиите, недоволни от 
управлението на деветнадесетомайци, се обявават в защита на монар-
ха и обещават съдействието си26. Във Военният съюз настъпва криза 
поради борбите между радикално настроените, искащи ограничаване 
ролята на царя и подкрепящи правителството офицери, и промонар-
хическата десница, подкрепяна от центъра. Стремежите на Д. Велчев 
да държи настрана армията от управлението пропадат и влиянието на 
неговата група драстично спада, а центристкото крило успява да взе-
ме в своите ръце ръководството на съюза. Интригите по върховете, 
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острите борби и разединението вътре във Военния съюз и ходовете 
на царя се оказват фатални за кабинета. На 22 януари 1935 г. К. Геор-
гиев подава оставката на кабинета27.

Управлението на деветнадесетомайците си остава един експери-
мент. ПК „Звено“ и Военният съюз не успяват да изградят здрав и спло-
тен кабинет, който още от самото начало не отговаря на намеренията 
и очакванията на военните. Идейните разминавания между управлява-
щите започват да се усещат непосредствено след преврата. До голяма 
степен това се дължи по-скоро на липсата на напълно оформена идео-
логия и цялостна програма. Макар и запознати с чуждите режими, де-
ветнадесетомайците не знаят как точно да изглежда този, който жела-
ят да изградят в България. Те знаят какво отричат, но не са нясно какво 
и как искат да създадат. Биха могли да се определят като рушители 
на една система, отколкото като строители на нещо ново. Идвайки на 
власт срещу разединението и борбите за власт в партиите, много ско-
ро самото правителство се оказва въвлечено в противоречията между 
спорещите за върховенство управляващи. Противоречия има и около 
статута и ръководството на Обществената обнова още при създаване-
то ѝ. Идеята за нова обществена сила, която да е опора на режима, не 
се реализира поради обществените нагласи, опозицията и голямото 
противодействие, което управляващите срещат от всички страни. За-
бранявайки партиите, деветнадесетомайците целят да ги неутрализират 
и използват техните кадри за изграждането на тази сила. Резултатът е 
нищожен и поради тази причина скоро идеята е забравена. 

Макар и да имат известни успехи в създаването на нови професи-
онални съюзи, те също не са достатъчни, за да запълнят голямата про-
паст, която стои между управляващите и очакванията на българската 
общественост. Младежките организации, на които правителството 
обръща особено внимание, също не дават съгласието си да участват 
в общ държавен съюз28. Постигнатото е минимално и желанието на 
деветнадесетомайците да „режисират“ обществото пропада.

Ефектът от силната пропаганда, също е нищожен. В една об-
щественост, настроена скептично към властта, пропагандаторските 
оръжия не действат. На тях се противопоставят традициите и демо-
кратичните порядки, в които обществото е възпитавано, а и немал-
ка роля за поддържането на тези настроения имат и бившите партии. 
Според съвременник на събитията ,,Обществото смята, че всяка идея, 
която не произхожда от националното огнище, е противобългарска и 
реакционна“29. Пропада стремежът на Обновата да организира „ново 
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общество“ чрез централизирана пропаганда и да „използва“ културата 
за политически цели. Бурната дейност, с която стартира Дирекцията 
за Обществена обнова, е само начало на дълготрайни процеси на из-
граждане на институции и политики, които би трябвало да осигурят 
обществена подкрепа, и далечна перспектива за обединението на об-
ществото и налагане на един общ за всички идеал. Скоро обаче се 
разбира, че това се оказва по-скоро само експеримент, отколкото една 
авторитетна, приемана от всички институция, която не е в състояние 
да провежда и налага успешна пропаганда на новите идеи, с които 
идват деветнадесетомайците.

С цел изкореняване на недъзите на парламентарно-демократична-
та система деветнадесетомайците полагат основите на една автори-
тарна власт, която обаче няма напълно оформен облик и не кореспон-
дира с очакванията на народа. Макар намеренията на правителството 
да са за всеобхватен контрол над цялостния политически, стопански 
и културен живот, то не проявява достатъчна активност спрямо ин-
ституцията на монарха. Така вместо да го лишат от възможността да 
оказва някакво влияние, то на практика му разчиства пътя към са-
мостоятелен режим, като дори царят продължава и реализира някои, 
удобни за монархията, идеи и цели на деветнайстомайците. Всички 
представители на недоволните от преврата се обединяват зад монарха, 
убедени, че промени могат да настъпят само под негово ръководство. 
И когато в резултат на задкулисни уговорки и сделки част от Военния 
съюз, подстрекаван от царя, застава срещу правителството, провалът 
на деветнадесетомайците вече е факт. Главните задачи, които си по-
ставя правителството с организирането на Дирекцията за обществена 
обнова са сплотяване и единство на народните маси, духовно единство 
на нацията и др.

Неоформената идеология за управление на страната, половинча-
тата, неефективна и нецеленасочена политика на правителството са 
само част от причините, предопределили краха на деветнадесето-
майските идеи за обществено-политическо преустройство на Бълга-
рия. Режимът не успява в създаването на обществена опора, която е 
и най-важното условие, за да може той да продължи да съществува, 
а и среща опозицията на двореца и партиите. Задачите за обществе-
но-политическо преустройство на България, поверени на Обновата, се 
провалят. Чрез своите отрицателни, реакционни, антидемократични 
действия, правителството успява да настрои срещу себе си обществе-
ността и това да се окаже пагубно за начинанията му. Идейната нео-
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пределеност, липсата на солидна социална база и неадекватните идеи 
за развитието на България допълват картината, която рисува провалът 
на деветнадесетомайците.

Отчаянието, обзело българското общество след края на Първата 
световна война, загубената идея за национално обединие и последва-
лата апатия стопират изграждането на деветнадесетомайската система, 
но откриват пътя на авторитарния режим. След войната, под влиянието 
на успехите на авторитаризма и фашизма в Европа, в България вземат 
връх сили, отричащи демократичната парламентарно-партиийна систе-
ма. Успехът за налагането на тези възгледи се дължи на политическите 
условия и последвалата след 1918 г. криза в България. Превратът на 
19 май налага своя авторитарен отпечатък върху по-нататъшното раз-
витие на политическия режим у нас. Не случайно, след падането на 
деветнадесетомайците, в Манифест към българския народ от април 
1935 г., цар Борис III заявява: „От крачката, която се направи в живота 
на държавата ни на 19 май 1934 година, няма да се отстъпи!“.
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оБрЕЧЕНИЯТ опИТ На проФ. в. Н. БЕНЕшЕвИЧ
 Да вЗЕМЕ УЧаСТИЕ в ІV МЕжДУНароДЕН КоНГрЕС 

по вИЗаНТИЙСКИ ИЗСЛЕДваНИЯ (СоФИЯ, 1934 Г.)

Ангел Николов

Съдбата на Владимир Николаевич Бенешевич (1874–1938) през по-
следните години от живота му и неговата трагична екзекуция на пръв 
поглед не предразполагат към някакви научни наблюдения и обобще-
ния, а по-скоро предизвикват цяла гама от силни чувства – от бурно 
възмущение до дълбока тъга. В продължение на десетилетия официал-
ната съветска историография крие и фалшифицира дори датата, годи-
ната и мястото на смъртта му. Едва през последните години стана въз-
можно да бъде обработен огромният личен архив на В. Н. Бенешевич, 
което дава на съвременните изследователи възможност да изградят 
една относително обективна представа за научните постижения и за 
личността на този забележителен руски византинист.1 Започнал своето 
професионално изграждане през последните години на XIX в., той спе-
циализира в Германия, участва в редица археографски експедиции до 
Атон, Синай, Палестина, Гърция и Мала Азия, а през 1915 г. защитава 
докторат и е избран за редовен професор в Юридическия факултет при 
Санкт-Петербургския университет, с което се утвърждава като водещ 
специалист в областта на византийското канонично право.

Независимо от всички трудности, които изпитва при новата съвет-
ска власт, В. Н. Бенешевич е твърдо решен да продължи научната и 
преподавателската си дейност в Русия. Покровителстван от влиятелния 
акад. Ф. И. Успенски, той е избран за член-коренспондент на Руската 
академия на науките през 1924 г., а през 1926 г. става научен секретар и 
заместник-председател на ръководената от Успенски Византийска ко-
мисия при Академията на науките на Съюза на съветските социалис-
тически републики (АН на СССР), известна още от основаването си 
през 1918 г. като комисия „Константин Багренородни“.2 След смъртта 
на Успенски на 10 септември 1928 г. В. Н. Бенешевич се подготвя да 
стане академик, но избирането му става невъзможно след неговото 
арестуване от органите на ОГПУ на 25 ноември същата година3

След като е осъден първоначално на 3 години лишаване от свобо-
да по скалъпени обвинения в шпионаж в полза на Ватикана, Полша и 
Германия, за него се застъпват с писма до съветските власти Алберт 
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Айнщайн и Фритьоф Нансен.4 Независимо от това, през 1930 г. В. Н. 
Бенешевич е върнат в Ленинград от Соловецкия концлагер, за да бъде 
осъден отново – този път заедно със своята съпруга и с брат си – по 
гръмкото политическо дело срещу акад. С. Ф. Платонов (т.нар. Акаде-
мично дело) по обвинение, че е участвал в монархически заговор като 
потенциален министър на вероизповеданията.5

През март 1933 г. В. Н. Бенешевич е освободен предсрочно от 
концлагер по настояване на В. Д. Бонч–Бруевич, завръща се в Ленин-
град, а през 1934 г. става пазител на гръцките ръкописи в Държавната 
публична библиотека (дн. Руска национална библиотека) и започва да 
чете лекции по византийска история в Ленинградския университет.6

Междувременно в България започва активна подготовка за про-
веждане на IV Международен конгрес по византийски изследвания. 
Независимо от мълчаливия отказ на правителството на Никола Му-
шанов да спази поетия от неговите предшественици ангажимент да 
осигури финансирането на конгреса, през януари–февруари 1934 г. е 
сформиран Организационен комитет с председател проф. Васил Зла-
тарски, зам.-председател проф. Михаил Арнаудов, генерален секретар 
проф. Богдан Филов и секретари проф. Петър Ников и д-р Кръстьо 
Миятев.7 Под натиска на голяма група авторитетни учени и интелек-
туалци на 13 март 1934 г. Министерският съвет отпуска 500 000 лв. 
за провеждането на големия научен форум8, а на 19 март 1934 г. на-
чалникът на царската канцелария официално уведомява Б. Филов за 
съгласието на Борис III да стане патрон на конгреса.9

Това позволява на Организационния комитет да разпространи на 
30 март 1934 г. циркулярно писмо, с което оповестява, че IV Между-
народен конгрес по византийски изследвания ще бъде проведен в Со-
фия между 9 и 16 септември 1934 г. Като се придържа към практиката 
на предшестващите конгреси в Букурещ (1924 г.), Белград (1927 г.) и 
Атина (1930 г.), Организационният комитет поканва за участие както 
заинтересованите академии, университети, музеи и научни институ-
ти, така и отделни изследователи.10 Наред с това, със съдействието на 
Министерството на външните работи и изповеданията, комитетът се 
обръща и към правителствата на страните, представени на предше-
стващите конгреси, с покана да назначат свои официални делегати.11 

Съветското правителство и съветските научни институции не по-
лучават такава покана, тъй като към пролетта на 1934 г. България не 
поддържа официални дипломатически отношения със СССР.12 Орга-
низационният комитет обаче разпространява своя пръв циркуляр сред 
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руските учени-емигранти, установили се в различни европейски страни. 
Важна роля за това несъмнено изиграва В. Златарски, който поддържа 
широки контакти и се ползва с голям авторитет в тези среди като бивш 
руски възпитаник и един от организаторите на V конгрес на руските 
задгранични академични организации, проведен в София през 1930 г.13

За пръв път въпросът В. Н. Бенешевич да бъде поканен на конгре-
са в София е поставен от неговия тъст, известният класически фило-
лог акад. Фадей (Тадеуш) Зелински (1859–1944), който по това време 
живее и работи във Варшава. В свое писмо от 17 май 1934 г. до члена 
на Организационния комитет проф. Гаврил Кацаров той съобщава за 
желанието на своя зет да получи покана за участие в конгреса, като до-
бавя към това личната си молба – поканата да важи и за съпругата на 
В. Н. Бенешевич, Амата-Людмила Фадеевна Бенешевич.14 Г. Кацаров 
получава това писмо на 21 май 1934 г. и още на другия ден изпраща 
съответната покана на В. Н. Бенешевич, като изказва надежда, че той 
ще намери за възможно да вземе участие в работата на конгреса и ще 
заповяда в София заедно със своята съпруга.15

Имаме всички основания да допуснем, че през пролетта на 1934 г. 
сред руската академична емиграция са обмисляни различни планове за 
извеждането от СССР на В. Н. Бенешевич и неговата току-що освобо-
дена (през февруари) от концентрационен лагер съпруга. Около края 
на април–началото на май 1934 г. Георги А. Острогорски (1902–1976), 
който по това време е извънреден доцент в Белградския университет, 
предлага на В. Н. Бенешевич да заеме професорско място по канонично 
право в Белград.16 С писмо от 10 май 1934 г. Бенешевич формално от-
клонява това предложение, като изтъква, че не би могъл да се откъсне 
завинаги от двамата си синове-близнаци, както и проблемите, които те 
биха могли да имат при адаптацията си към една нова за тях среда.17 

Очевидно е, че ученият се е притеснявал за съдбата на своето се-
мейство, но неговият отказ да заеме професорското място в Белградския 
университет едва ли е бил искрен. Пред В. Н. Бенешевич внезапно се 
разкрива една неочаквана възможност: веднъж изтръгнал се от задуша-
ващата и враждебна към него атмосфера на Ленинград, за да участва в 
наскоро разгласения конгрес по византийски изследвания в София, той 
би могъл да се установи в Югославия заедно със своите близки и там 
спокойно да развива своята научна дейност. Не е случайно, че още преди 
да получи поканата за участие в конгреса, изпратена му от Г. Кацаров на 
22 май 1934 г., В. Н. Бенешевич пише на Г. Острогорски, че една лична 
покана няма да му помогне да отиде на конгреса, а Организационният 
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комитет трябва да се обърне към АН СССР с молба за командироването 
му в София.18 От своя страна Г. Острогорски излага тази нова молба на 
Бенешевич в свое писмо до В. Златарски от 28 май 1934 г.19

Междувременно политическата ситуация в България драстично се 
променя след извършения на 19 май 1934 г. преврат. Един от първите 
ходове на правителството на Кимон Георгиев е да уреди взаимоотноше-
нията на България със СССР. Сред серия от срещи и преговори на бъл-
гарски и съветски дипломати в Турция, на 23 юли 1934 г. двете страни 
подписват протокол за установяване на дипломатически отношения.20

Затоплянето на българо-съветските отношения вероятно окуража-
ва Организационния комитет на конгреса да изпълни предадената му 
от Г. Острогорски молба и на 2 юни 1934 г. В. Златарски и Б. Филов 
отправят покана до АН на СССР в Ленинград „да вземе участие в кон-
греса със свои официални делегати“, като допълват своето пожелание 
„ако е възможно, да изпрати на конгреса проф. Владимир Николаевич 
Бенешевич, който със своите големи заслуги в областта на византоло-
гията би допринесъл твърде много за успеха на конгреса.“21 

Отговорът на АН на СССР се забавя, а през това време В. Н. Бе-
нешевич завързва сърдечна колегиална кореспонденция с В. Златар-
ски, в хода на която не веднъж изразява своя песимизъм относно ве-
роятността да бъде командирован в България.22 Слухът за възможното 
участие на Бенешевич в конгреса обаче се разпространява светкавич-
но в руските емигрантски среди в Белград и Прага. В писмо до Златар-
ски от 17 юни 1934 г. Г. Острогорски благодари за изпратената до АН 
на СССР покана и изразява надежда, че руската византинистика ще 
бъде представена в София от двамата нейни доайени: А. А. Василиев  
(1867–1953), който по това време е професор в Университета на Уис-
консин в Медисън (САЩ) и В. Н. Бенешевич. На 7 юли 1934 г. руският 
историк и журналист от хърватски произход Ал. Кир. Йелачич (бивш 
доцент в Петроградския и Киевския университет, който по това време 
е професор в Скопския университет)23 пише от Прага до В. Златарски: 
„Ще бъда много задължен на Бюрото на конгреса, и аз лично Ви моля 
за това, ако ми съобщите списъка на заявените югославски делегати и 
техните доклади, а също и на делегатите и докладите от Съветска Ру-
сия, ако са заявени такива. Аз научих от колегата Мошин24 (Белград), 
че уж ще пристигне В. Н. Бенешевич. Ако това е така, ще бъда щаст-
лив да видя своя скъп учител.“25

Краят на тези надежди идва със сухия и с нищо необоснован от-
каз на АН на СССР да вземе участие в IV Международен конгрес по 
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византийски изследвания в София, подписан на 28 юли 1934 г. от па-
леонтолога акад. А. А. Борисяк в качеството му на временно изпълня-
ващ длъжността на Постоянен секретар на академията.26 Това писмо 
е и ясен знак, че изтъкнатият византолог едва ли някога ще може да 
напусне Съветския съюз. 

Независимо от всичко, В. Бенешевич изпраща на В. Златарски своя 
доклад, посветен на подготвяния от изследователя мащабен корпус на 
византийското право, който е прочетен от проф. Вл. Алексиев на по-
следното пленарно заседание на конгреса в София. Взето е решение 
оглавената от Б. Филов постоянната комисия по византийски изследва-
ния, която трябва да подготви следващия конгрес в Рим, да съдейства 
на В. Бенешевич за осъществяването на неговия грандиозен замисъл. 
Поради липса на средства и мълчаливия отказ на съветските институ-
ции да подкрепят подобно начинание, проектът така и не е реализиран. 
Макар и да губи надежда, че ще успее да довърши труда на живота си, 
В. Бенешевич поддържа активна и много сърдечна кореспонденция с 
тежко болния В. Златарски, който всячески се стреми да вдъхне кураж 
на руския учен до своята  смърт на 15 декември 1935 г.27

През през 1937 г. В. Н. Бенешевич публикува в Мюнхен със съдей-
ствието на своите колеги от Баварскатата академия на науките Едуард 
Шварц и Франц Дьолгер първия том на своя отдавна замислян корпус, 
който съдържа юридическия компендиум на Йоан Схоластик Синагога 
в 50 титула. На 10 октомври 1937 г. този труд е „обсъден“ на бурно 
заседание в Катедрата по история на средните векове на Ленинградския 
университет,28 в резултат на което е формулирано следното предложе-
ние до ръководството на Историческия факултет: „да бъде отчислен от 
професорско-преподавателския състав на ЛДУ проф. Бенешевич, като 
считаме  работата сред съветската младеж във висшите учебни заведе-
ния за несъвместима с неговото антисъветско поведение“.29 На 23 ноем-
ври 1937 г. ученият е арестуван от НКВД и срещу него е заведено дело 
по обвинение в шпионаж в полза на фашистка Германия. Още в края 
на годината по това дело са осъдени и екзекутирани двамата синове 
на учения Георгий и Дмитрий и неговият брат Дмитрий. На 28 януари 
1938 г. е разстрелян и самият Владимир Николаевич Бенешевич.30
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ДрУжЕСТво „МаЙЧИНа ЛЮБов“ – КЮСТЕНДИЛ 
(1873–1945 Г.). МЕжДУ проваЛИТЕ И УСпЕХИТЕ

Йорданка Янчева

Дружество „Майчина любов“ е най-ранната и най-дълго 
съществуващата благотворителна женска организация, обединяваща 
женския елит в град Кюстендил в продължение на век. Провалите и 
успехите са част от историята му. На няколко пъти то се намира в 
затруднено положение, на границата на провала.

Според Владимир Караманов, изследовател на Кюстендилския 
край и съпруг на една от дългогодишните председателки, повод за 
създаването на дружеството е изнасянето на сказка от общественика 
Петър Мусевич, член на Цариградското българско благодетелно 
дружество, в началото на 1873 г., в Кюстендил.1 Той повлиява на 
присъстващите жени и особено на Йорданка Давидко Манова, учителка 
в Девическото училище. Според Караманов, именно тя, след няколко 
дни събира 15–20 жени, които решават да създадат в града Женско 
благотворително дружество „Майчина любов“. Целта е да се подпомагат 
бедни ученици от града. Избира се настоятелство от двама членове с 
председател Йорданка Д. Манова и касиер – Рамча Д. Друмохарска, 
съпруга на Димитър Ангелов Друмохарски (бивш главен учител, 
борец по черковния въпрос). Средствата за дружеството се набират 
от членския внос, който е по един грош на месец и от доброволни 
пожертвования на гражданите. С парите купуват платове и материали, 
с които ушиват дрехи за най-бедните ученици от града. Отначало водят 
активен живот, но после, особено в периода 1876–1878 г., дейността на 
дружеството замира. Първите членки на тази организация са: Евгения 
Манолова Друмохарска, Фроса Манова Порожанова, Аничка Христова 
Граничка, Василикия Карова, Евгения Христова Казанджиева, Евгения 
Симова, Елена Василиева Екимска, Евгения Еремия Караиванова (по 
баща Мито чорбаджи Гогева), Еленка Милошева и др.2 Независимо 
че Караманов не споменава за главната цел на дружеството – да 
подпомага национално-освободителното движение, то най-вероятно 
е само видимата страна, паравана на истинските цели. Невъзможно 
е организация, създадена преди Освобождението, да не е в услуга на 
националната кауза.

Дружеството „Майчина любов“ минава през няколко етапа на 
развитие. Определящи за тях са целите, които си поставят. 
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През първия етап (1873–1877 г.), създаденото на 2 февруари 1873 г. 
дружество, е главно за подпомагане борбите за национално освобождение 
на България и подпомагане на бедните ученици, бъдещето на страната. 
Поради създадените от османската власт трудности и неотзивчивостта 
на богатите кюстендилци през 1877 г., то преустановява временно 
дейността си. Това е и първият му провал. През 1878 г. при посрещането 
на руските войски, представителката на организацията – Евгения 
Давидкова Манова, приветства освободителите. По-късно чаровната 
кюстендилка става негова съпруга. 

След Освобождението развитието на дружеството върви във 
възходяща линия. През  втория си етап, започнал с възстановяването му 
през 1882 г., то  си поставя добротворни цели. Организира множество 
благотворителни събития като вечеринки и  представления, средствата 
от които отиват за подпомагане на бедни ученички и създаване на 
детска забавачница. Участва във всички културни, просветни и 
благотворителни инициативи. Членовете на дружеството събират 
помощи за бедни девици, участват в театралната трупа при читалище 
„Братство“. По време на войните активно участват в тиловата дейност 
като самарянки и милосърдни сестри, в работата по питателните 
пунктове и др. Прибират 100 деца в домовете на членките си (май – юни 
1928 г.) след голямото земетресение в Южна България.  Съдейства за 
откриването на съвещателна станция за родилки в града и подпомага 
бедните родители за ушиване на бебешки пелени и дрешки.

През 1897 г. е издаден първия устав на дружеството. Съдържа 30 
члена, групирани  в 8 глави.  Целите на дружеството след Освобождението 
претърпяват промяна. Центърът на дейността се пренася върху 
благотворителността към учениците. Предосвобожденските задачи 
се трансформират в по-актуални такива. Любовта на майките, 
членки, се ориентира към децата-ученици. Целта на дружеството е 
изтъкната в член първи. Чрез 2/3 от капитала трябва да се „поддържат 
бедни ученички от тукашните народни училища, а от 1/3 да се 
образува фонд, от който да се поддържат ученички в средно учебно 
заведение.“ Средствата, за осъществяването на целите се набират 
чрез ред благотворителни акции – театрални представления, лотарии, 
музикално-литературно-танцувални вечеринки, сказки и събиране 
на доброволни пожертвования и помощи чрез визити при заможни 
граждани. Членският внос е на първо място сред приходните пера 
на дружеството. Членовете са от женски пол, без разлика на вяра и 
народност. Начело на организацията стои петчленно настоятелство, 
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оглавявано от председателка. Петчленна комисия организира 
специфичните мероприятия като лотарии, представления, вечеринки. 
Разпределението на помощите се решава от общото събрание на 
дружеството. Настоятелството води пълна отчетност чрез пет вида 
книги. Отчита се всяка година и прави равносметка за приходите и 
разходите на дружеството. Изградено е на демократичен принцип и  
въпросите се решават по висшегласие. Дружеството има свой печат, 
който се съхранява от председателката. Празникът на дружеството е 
на 2 февруари,  денят на неговото основаване.3 

След 1892 г. дружеството си поставя нова цел – умственото и 
просветното развитие на членките. Решено е, че благотворителността 
е неблагодарно дело и от 1900 г. решително намаляват тези функции 
на дружеството и дейността се концентрира върху развитието на 
членките и обществото чрез сказки, реферати и четенето на книги от 
създадената библиотека. Една прекрасна идея остава нереализирана 
– създаването на забавачница за малките деца. Освен това членовете 
на дружеството се присъединяват организационно като поделение 
на  Женския съюз. Тези промени довеждат до вътрешна борба между 
членките на организацията през 1905 г. Авторитетът на дружеството 
пред обществото намалява поради това и поради недостатъчната 
благотворителна дейност. Има спорове и по въпроса дали да членуват 
в Женския съюз. Това е втората криза, която води дружеството към 
провал. Спасява го новото амбициозно ръководство. С избирането на 
ново настоятелство на 12 октомври 1905 г., работата на дружеството се 
активизира. То е в състав: председател Пенка Караманова (1880–1951) 
(съпругата на Владимир Караманов), подпредседател Елена Михалева, 
Елена Палашева, касиерка е Антоанета Енева, библиотекарка – 
Л. Гечева. По това време съставът на дружеството е от 50 члена. 
Скоро след това се записват нови 32. Някои се отказват, но въпреки 
това дружеството наброява 70 члена, от които 5 са от израилското 
съсловие. Средствата са от членски внос и от представления. Фондът 
на дружеството наброява 4109.40 лв., който се съхранява в спестовна 
книжка в БНБ.4

Запазен е и Уставът на дружеството, издаден през 1925 г., който  е 
утвърден със заповед № 339 от 23 февруари 1906 г. Съдържа 36 члена, 
разпределени в 8 глави.  Целите,  които си поставя отново търпят промяна. 
В чл. 1. е записано: „Целта на дружеството е умственото и нравственото 
повдигане на членовете и благотворителност“. За постигане на 
първото – се предвижда уреждането на добра библиотека с книги и 
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полезни списания, в която членките да намират необходимите статии 
за културното си издигане, за нравственото възпитание и съответно да 
намират познания по стопанска история, необходими и за втората им 
задача – поддържането на професионалното училище. Приходите са от 
членски внос, от представления, литературно-музикални вечеринки, 
лотарии и други забавления, доброволни пожертвувания, приходи 
от изработени в училището предмети, лотарии, ученически такси, 
помощи от Окръжния съвет, Общинското управление, държавата, и 
от лихвите от капитала. Дружеството е юридическо лице и може да 
притежава движими и недвижими имоти. Управлението на дружеството 
се извършва вече от 9-членно настоятелство. Избира се и тричленна 
контролна комисия. Главните задачи на настоятелството са да се 
грижи за напредъка на дружеството, да набелязва мерки за увеличение 
на средствата, да определя дните на мероприятията, да се грижи за 
училището, да назначава преподавателките и определя заплатите им, 
да води пет вида отчетна документация, да прави годишни отчети, 
да приема и отчита изпълнението на бюджета. Дружеството има 
свой печат. Празникът е  същия, както на предишното му издание- 
2 февруари. Капиталът на дружеството стои на депозит в банка и 
служи за фонд  за постройка на дружествено здание. Този устав влиза 
в действие от 15 юли 1914 г. и отменя предишния. Председателка по 
това време е госпожа М. Михайлова, делововодителка е г-жа Рачева и 
членки на Настоятелството са госпожите – Бързачка, Касапова, Руевска, 
Лазарова, Кръстева, Олга Бояджийска (една от председателките по-
късно) и Христова. Към устава е приложен и Правилник за вътрешния 
ред на дружеството в 14 члена, в три глави –  по заседанията, по 
библиотеката и по общите правила. Този правилник  влиза в сила от  
15 март 1906 г.5 

В периода 1900–1905 г. председател на дружеството е Магделена 
Иванова, учителка в начално училище. Нейното предложение 
дружеството да отпусне 20 000 лв, за да изпратят бедни деца на 
лятна колония за 1 месец, предизвиква  негодувание на членките и до 
бламирането ѝ от председателския пост.6

От 1905 г. до 18 март 1931 г. начело на дружеството е Пенка 
Караманова в качеството на председател, подпредседател или 
член на ръководството. През 1905 г. председател е П. Караманова, 
а подпредседател е Н. Попова. За да се избегнат дрязгите и се 
сплотят членките около важна идея, решават да основат началото 
на неприкосновен фонд за строителството на собствен дом на 
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дружеството.7 Началото на този фонд е от 1905 г., а реализацията му е 
през 1936–1937 г., когато домът е построен и осветен.

 В настоятелството от 1930 г. влизат и З. Шопова- подпредседател, Л. 
Узунова, Л. Захариева, Л. Въжарова, М. Младенова, Ел. Палашева, Ел. 
Василева, Б. Панайотова, д-р Ефремова, Л. Стойкова, Корнелия Лазова 
и П. Турковска8 В организацията членуват 155 членки. През 1930 г. 
приходите са добри: от частни приходи 2575 лв., от благотворителност 
1280 лв., от членски внос 2150 лв., от сказка 470 лв., от Окръжната 
комисия – 10 000 лв., от Общината са обещани 20 000, но неизплатени. 
Най-важното събитие за дружеството е провеждането на ХХІV конгрес 
на БЖС в Кюстендил. Основен доклад изнася председателката на 
„Майчина любов“ Пенка Караманова. 

Все повече назрява мнението дружеството да започне изграждане 
на самостоятелна собствена сграда за училището и организацията. 
Отделят се средства за тази цел.9

От април 1931 г. начело на Новото настоятелство застава г-жа З. 
Шопова, подпредседател е Л. Димитрова, Н. Узунова е касиер и Ел. 
Бакърджиева е секретарка. На следващата година, от мeсец декември 
1931 г., председателка става Елена Василева. На този пост известно 
време е и Олга Бояджиева.

От 1935–1940 г., председателка на дружеството е госпожа Мария 
Гашарова. Тя включва всичките си умения и тези на семейството 
си в осъществяване на голямата цел на дружеството – изграждане 
собствен дом на дружественото стопанско училище „Трудолюбие“. За 
изключителните ѝ заслуги Гашарова е провъзгласена за почетен член 
на дружеството.

По време на двете световни войни жените от дружеството активно 
участват в подпомагането на тила и фронта. Стават доброволни 
милосърдни сестри, приготвят бельо и пакети с подаръци за войниците 
на фронта и за ранените в лазаретите. През мирновременния период 
работят за просветата на жените и девойките, за подпомагане на бедни, 
болни и възрастни чрез благотворителни акции.

През 1944 г. председателка на дружествтоо е Елена Куртева. Тамара 
Караманова е председател на кръжока „Млада българка“, основан към 
дружеството.10

През 1882 г  в дружеството членуват 10–15 души, а през 1919 г. броят 
им нараства  на 100, а през 1930 г. достигат към 155 души.  Организират 
благотворителни балове, концерти, сказки и др. Така на страниците 
на местен вестник, благодарят на взелите участие в бала, организиран 
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от дружеството на 14 февруари 1931 г. По Великите празници 
дружеството посещава и надарява старопиталци и сиропиталци. 
От вестниците става ясно, че на 11 ноември 1935 г. членовете на 
дружеството посещават старопиталището, като носят храна и дълго 
разговарят с всеки от домуващите там. Преди това организират голям 
концерт. По това време дружеството се именува Женско просветно 
благотворително дружество „Майчина Любов“. 

Най-крупната изява на това дружество е създаването на  Девическото 
професионално училище за бродерия, горно и долно облекло, открито 
на 1 септември 1909 г. Председателка на дружеството по това време е 
Радка Хр. Ковачевска. 

През 1911 г. училището е изправено пред първата си криза, 
граничеща с провал, която е третото голямо препятствие пред 
дружеството. Създадена е от Мария Петкова, бивша управителка на 
училище „Трудолюбие“. Петкова няма представено удостоверение за 
завършено петокласно образование и след уволнението ѝ от училището 
създава друго, подобно частно училище „Просвета“, с логото и герба 
на дружество „Майчина любов“. Поради лични амбиции, тя рискува 
дългогодишня труд на кюстендилци да създадат успешно работещо 
училище, което да дава професия и препитание на стотици момичата 
от региона. Влиза  в „чести конфликти“ с настоятелството и пречи на 
работата му. Не си плаща изпълнените поръчки, използва непристоен 
груб език и др. Озлобената учителка открито пакости. Използва 
непозволени подходи за привличане на ученички. Тук не става дума 
за  конкуренция. Тя няма законните права, нито възможностите да 
направи конкурентно на съществуващото вече училище. Ходи по 
домовете на бившите си ученички и ги принуждава да се записват при 
нея. Записват се две от ученичките и после се отписват. За известно 
време училището е лишено от управителка, която и да преподава.11 
Кризата е преодоляна с намесата на Министерството на търговията, 
промишлеността и труда, под чието ведомство е училището.

От началото до 1932 г., то е известно като  Стопанско училище 
„Трудолюбие“, тъй като в него се изучават стопански занаяти – 
шивачество, бродерия и др. В първите години училището е с 
едногодишно обучение. От 1910 г. до 1926 г. става двугодишно, а 
след това – до 1945 г., е с три годишен срок на обучение. От 1932 г. 
до 1945 г. се именува Девическо практическо училище и подготвя 
кадри по шев, бродерия, домакинство и готварство. До построяването 
на собствена сграда, то се помещава последователно в частна къща, 
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в сградата на Педагогическото училище и в Столарското училище. 
Първата директорка е Грозданова.

Училището се ръководи от дружеството и е под ведомството на 
Министерството на търговията, промишлеността и труда, отдел за 
търговско и промишлено образование. Финансова подкрепа получава и 
от кюстендилската Окръжна постоянна комисия на Градската община 
и отчасти на Търговско индустриалната камара.12 При провеждането 
на годишния изпит през 1929 г. председателката на дружеството 
Пенка Караманова е и министерска пратеничка в комисията по изпита. 
Директорка е Б. Стоилова. В изпитната комисия са и учителките Н. 
Неделчева, Ст. Стефанова и Ю. Лучанска. С подготвените материали за 
изпита (ушити и бродирани) е подредена изложба. Отчитат се редица 
несгоди в училището – липса на достатъчно шевни машини, липса на 
добри хигиенни помещения и недостиг на средства.13

През 1930 г. училището се посещава от 74 редовни ученички, 
като от тях 40 са приети по бедност, без училищна такса. Само около 
25 деца плащат цялата такса, която е 800 лв. Ръководи се от директорка 
с 2500 лв месечна заплата, две преподавателки със същата заплата, 
двама лектори по български език и сметководство с по 30 лв. на учебен 
час и разсилен – с 1200 лв. заплата. Двете учителки се издържат от 
Окръжната постоянна комисия.14 (През 1931 г. в училището учат 64 
деца, разпределени в 3 класни паралелки). От тях само 11 плащат пълна 
такса, 18 плащат половин такса, а 26 не плащат изобщо. Последните 
покриват разноските си, чрез извънреден труд те шият и бродират 
допълнително. Занятията се водят от 3 редовни преподаватели – 
директорката Б. Стоилова, И. Лучанска и Ст. Стефанова. Приходът на 
училището е 79 715 лв. от такси, приходи от изпълнения на поръчки 
и от субсидии, а разходите са за заплати на учителите в размер от 
89 662 лв.15

Благотворителната дейност през същата година се изразява в 
следното. С парите от фонд „бедни ученички“ – 1000 лв. и събрани 
чрез подписка от членки на „Майчина любов“ – 1565 лв., купуват 
облекло на 10 бедни ученички и са раздадени помощи на бедни и 
бежанци за около 300 лв.

През 1936 г. Общината отстъпва безплатно място за построяване 
сграда на Стопанското училище,16 а дружеството със собствени 
средства започва строежа на сградата. На 10 юни 1936 г. е поставен 
основният камък за изграждане зданието на училището. Създадена 
е комисия за събиране на помощи от гражданите за довършване на 
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постройката. За тази цел се пишат писма до всички по-имотни граждани 
на Кюстендил. Подпомогнати са от Гарнизона, Популярната банка, 
управлението на мини „Перник“, дружество „Гранитоид“ и от отделни 
семейства и личности.  На 7 ноември 1937 г. полузавършената сграда 
е осветена, а през 1938 г. – окончателно завършена. Тя представлява 
масивна двуетажна сграда с 9 помещения. През същата година в 
училището учат 92 ученички. То приема поръчки за горно и долно 
облекло и продава готови облекла. Дава на около 800 бедни девици 
необходимото професионално образование. 

Дружеството „Майчина любов“ през разглеждания период (1873–
1945 г.) обединява женския елит в Кюстендил и го активизира за 
успешното изпълнение на своите цели. В първите години приоритетни 
са действията в подкрепа на националноосвободителните борби, 
наред с благотворителните такива. Преобладаващи през по-голямата 
част от съществуването му са добротворните цели и действия. А те 
са: подпомагането на бедни ученици с дрехи, безплатно обучение, 
помощи за сиропиталците от града и за тези след земетресението 
в Южна България, подпомагане на възрастните хора от старческия 
приют в града, работата им като самарянки по време на войните и др. 
На трето място са просветните цели и действия в тази посока. Най-
значимото събитие в това отношение е създаването и функционирането 
на дружественото стопанско училище „Трудолюбие“, което дава 
професия и препитание на стотици момичета от района, като  
бедните не само не плащат такси, но се подпомага и оцеляването 
им. Повишаване на културата и просветното издигане на жените в 
града и особено на членките му е другата важна част от дейността на 
дружеството. Чрез различни способи като сказки, реферати, четене 
на книги и списания от собствената и други библиотеки се работи за 
просветата на жените в града.

Дружество „Майчина любов“ е неразделна част от 
благотворителността в България през ХІХ до началото на ХХІ в. 
Съвсем естествено е дългото, около век, съществуване на дружеството 
да е белязано от успехи и провали. И ако провалите са няколко, то 
успехите, за радост, са безброй и имат конкретни измерения. След 
промените от 10 ноември 1989 г. дружеството се възстановява и 
продължава да съществува до наши дни като една от женските 
организации в града.
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проваЛЕНаТа СъвЕТИЗацИЯ 
в БъЛГарСКИЯ СпорТ (1944–1957 Г.)

Мариан Гяурски

Според повечето тълковни речници провалът е налице, най-вече, 
когато не бъде завършена някоя започната работа, според предвари-
телния ѝ замисъл. Именно поради това настоящата статия е озаглавена  
„Провалената съветизация в българския спорт (1944–1957 г.)“. И тук не 
става въпрос дали съветизацията в спорта е наложена в България, което 
е безспорно, а дали тя носи положителната промяна в тази сфера, тъй 
като ползотворното ѝ влияние е прокламирано през целия период пре-
ди, по време и след нейното осъществяване.

През втората половина на 40-те години на ХХ в. в България се уста-
новява изцяло нов обществено-политически режим, който налага рево-
люционни преобразувания в българското общество. Започва да се нала-
га т.нар. пълзяща съветизация във всички обществени сфери (политика, 
икономика, култура). Тези процеси не подминават и спорта. С идването 
на власт на коалицията на Отечествения фронт (ОФ) на 9 септември 
1944 г. може да се каже, че тотално се сменя парадигмата на българския 
спортен живот, съществувала през целия период на следосвобожденска 
България.  

преХодът към Съветизацията

Първите мерки, които предприема новата власт след 9 септември 
1944 г. са масовите прочиствания на всички ръководни постове на спорт-
ните организации в България. Новите управляващи бързат да поставят 
на тези позиции верни на властта членове на Отечествения фронт. 

Непосредствено след овладяването на властовите ресурси прави-
телството на ОФ  със специална заповед на министъра на вътрешните 
работи забранява организациите „Бранник“, „Скаутската организация“, 
„Българският олимпийски комитет“ и „Българският кегел клуб“.1 

Първите реални действия за налагане на съветския спортен мо-
дел в България се изразяват в създаването на централния спортен 
съвет (цСС) в годините 1944–1948 г. Съществуването на тази инсти-
туция съвпада изцяло с периода на т.нар. „Народна демокрация“. За 
първи председател на Централния спортен съвет е назначен генерал 
Владимир Стойчев. Съветът прокламира като своя основна задача да 
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„[...] осъществява върховното идеологическо и организационно ръ-
ководство на всички физкултурни и спортни организации и техните 
поделения в страната“.

Този период е характерен с две големи обединения на съществу-
валите до тогава спортни организации. В края на 1945 г. по съветски 
образец цСС се преименува в централен съвет за физическа кул-
тура и спорт (цСФС). Съюзът провежда Първи учредителен конгрес 
на съветите. На този конгрес са поставени три основни задачи, които 
трябва да се разрешат във физкултурното движение, а именно: 1. Ма-
совизиране на физкултурното движение – конгресът задължава цСФС 
да проучи въпроса за въвеждане на физкултурния комплекс Готов за 
труд и отбрана (ГТо), като се води от съветския опит в областта на фи-
зическата култура; 2. Уедряване и универсализиране на физкултурните 
организации, като се извършат обединения на сродните организации; 3. 
Подготовка на спортно-технически и организационни кадри.3

Според устава на ЦСФС най-висш ръководен орган на съюза е кон-
гресът, като между конгресите работата се ръководи от Централен съвет 
(ЦС) от 15 членове, избирани за конгресните делегати. Оперативната 
работа се извършва от Бюро на ЦС, което се състои от един предсе-
дател, трима подпредседатели, трима секретари, завеждащи отдели и 
членове.  

През 1945 г. към Министерство на народното здраве се създава 
Дирекция за физическа култура и спорт (ДФКС). Ръководството 
на Централния съвет за физическа култура и спорт счита ДФКС за 
своя подчинена структура, но със своите енергични действия Дирек-
цията се утвърждава като самостоятелна и независима институция. 
ДФКС бързо успява да изгради свои структури в страната и дей-
ността ѝ започва да засяга реалните проблеми на физическото възпи-
тание и спорта. В Дирекцията работят експерти с висше образование 
и висока квалификация, които вършат работата си професионално, а 
не се съобразяват сляпо с нарежданията „от горе“. Противоборство-
то между местните комунисти и съветските възпитаници се изразява 
на институционално ниво в конфликта между цСФС и ДФКС. В ръ-
ководството на цСФС преобладават млади комсомолски дейци без 
образование и професионална квалификация, но със силни позиции 
в комунистическата партия, а някои от тях, които са пребивавали в 
СССР, имат добри познати в Москва. Така съвсем закономерно физ-
културният съюз печели противоборството, тъй като получава под-
крепа от най-високите партийни среди. 
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Първото голямо обединение на практика се реализира в началото на 
1946 г., когато на мястото на Съюза на българските гимнастически 
дружества „ЮНаК“, Българската национална спортна федерация, 
Българският шахматен съюз и Българският съюз по тенис се създа-
ва Народен съюз за гимнастика и спорт (НСГС) с председател Тодор 
Тошев. Така спортната федерация е ликвидирана.

Второто голямо обединение се осъществява в края на 1946 г., ини-
циирано от НСГС. Създава се Народен физкултурен съюз (НФС). В 
него влизат НСГС, Народния туристически съюз (НТС) и Българ-
ския народен колоездачен и мотоциклетен съюз (БНКМС).

Учредителният конгрес на Народния физкултурен съюз се про-
вежда през април 1947 г. Така този съюз се превръща във върховния 
централизиран орган, обединяващ над 150 000 души, разпределени в 
1 100 спортни дружества. В него се създава висш технически комитет 
с 16 централни комитета по упражняваните в системата му спортове.

В периода 1944–1948 г. ръководствата на всички спортни организа-
ции се оглавяват от комунисти или от предани хора на правителството 
на ОФ. Новите ръководители на спорта и физкултурното движение се 
концентрират, преди всичко, върху масовизирането на телесното възпи-
тание. Започват да се провеждат масови спортни състезания на всички 
нива. Решено е 1 юли да се обяви за официален ден на физкултурата. 
Поставя се началото на организираното работническо физкултурно 
движение по месторабота. 

общият работнически професионален съюз (орпС) се заема с 
внедряването на спорта сред работническите колективи. Въвеждат се 
кампанийни състезания между работническите дружества и предприя-
тия във вид на кросове, щафети и други спортни съревнования. 

Промени настъпват и във висшето училище за телесно възпи-
тание (вУТв). В тази връзка през 1945 г. се приема „Наредба-закон 
за изменение и допълнение на Закона за висшето училище за телесно 
възпитание“.4  

На 12 август 1945 г. във връзка с деня на физкултурата в Съвет-
ския съюз за Москва заминава българска спортна делегация, водена от 
Марин Въжаров, който преди визитата заявява следното: „Ние отиваме 
да засвидетелствуваме огромната любов и привързаност, която нашите 
физкултурници и спортисти питаят към непобедимата и велика страна 
на съветския народ. Да опознаем и проучим постиженията на физкул-
турното дело в Съветския съюз, да се поучим от него и да вземем онова, 
което би могло да се пригоди за нашите условия”.5
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На тази среща между Марин Въжаров и председателя на Върховния 
комитет за физическа култура на Съветския съюз е договорено в Бълга-
рия да се изпратят треньори по различни видове спорт, а български спе-
циалисти да преминават краткосрочни курсове в спортните учебни бази 
на СССР. Тази практика се превръща в постоянно явление и продължа-
ва да се развива с различна интензивност до края на 80-те години.

В края на 1945 г. съветска спортна делегация, начело с професор 
Чудинов, пристига в София, където взетите година по-рано решения в 
Москва са препотвърдени. Съветската делегация подарява на българ-
ските си домакини кристално-сребърна купа, която впоследствие се на-
рича „купа на съветската армия“ и се връчва всяка година на победителя 
във втория по значение футболен турнир в България.

През първите четири години след 9 септември 1944 г. намеренията 
на комунистическата партия са да започне интензивно изграждане на 
съветски тип физическо възпитание и спорт. Неслучайно цСС полу-
чава специални правителствени пълномощия директно от Министер-
ството на вътрешните работи (оглавявано от комуниста Антон Югов) да 
бъде единствената институция, която да ръководи всички организации 
и дейности, свързани със спорта и телесното възпитание.6

налагане на СъветСката СиСтема за ФизичеСка култура и Спорт 

От края на 1947 г. пълзящата съветизация в българското общество 
става повсеместна. Практическото ѝ налагане в спорта може да се об-
върже с приемането на Закона за физическата култура и спорта в На-
родна република България от 22 януари 1948 г.  Съгласно този закон 
се създава върховен комитет за физическа култура и спорт (вКФС) 
като единен ръководен орган за провеждане на държавна политика в 
областта на физическата култура и спорта. Чрез него се налага строго 
централизиран модел на управление. В страната се създават местни ко-
митети за физическа култура и спорт, пряко подчинени на върховния. 

Основните аспекти на съветизацията са свързани с изграждане и 
утвърждаване на българска разновидност на съветския комплекс за те-
лесни изпитания и годност – ГТо; въвеждане на съветски програми 
за подготовка на специалисти; създаване на института на съветските 
съветници в структурите на ВКФС и тяхната роля в политиката за раз-
витие на българската телесна култура; въвеждане на пряко партийно 
ръководство, на които е подчинен организационният и изпълнителният 
апарат във физкултурното движение.
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Комплексът ГТо цели да масовизира спорта, като го направи общо-
достъпен за всички прослойки от обществото. Комплексът е задължи-
телна и единствена държавна програма за телесно възпитание във всич-
ки организации и структури. Прокламирана е като широка обществена 
програма, но реално е наложена централизирано и типично в тоталита-
рен стил. Въз основа на ГТо се създава Единна републиканска спорт-
на класификация (ЕрСК), чиято основна цел е да стимулира овладя-
ването на високото спортно майсторство от спортистите и да оценява 
степента на тяхното спортно равнище. Така ГТо подава чрез ЕрСК 
потенциални спортисти на високо равнище за нуждите на представи-
телния спорт. Чрез този метод масовият спорт се явява нещо, като инку-
батор за спортисти, а спортните мероприятия по месторабота придоби-
ват чертите на досадно задължение в работниците в професионалните 
колективи. Положителните резултати от ГТо и ЕрСК за развитието 
на представителните спортове и за постигането на успехи на междуна-
родно ниво обаче е безспорен. На световното първенство по волейбол 
в Прага през 1949 г. националният отбор на България (мъже) печели 
бронзов медал, през 1951 г. – сребърен на европейското в Париж. На 
летните олимпийски игри в Хелзинки от 1952 г. България печели и пър-
вия си олимпийски медал (бронз за боксьора Борис Георгиев). На след-
ващата олимпиада в Мелбърн (1956 г.) борецът Никола Станчев става 
първият българин олимпийски шампион. Женският национален отбор 
по баскетбол печели третото място на европейско първенство (1954 г.), 
а футболният олимпийски тим печели бронза на игрите в Мелбърн.7 

Успехите в спорта на високо ниво може би са единствените положи-
телни страни в развитието на спорта през тези години. Отрицателните 
последици от налагането на съветизацията са далеч повече. 

Нарушава се принципът на демократичност и обществено органи-
зиране на спортните дружества. Основният закон на страната – Консти-
туцията от 1947 г., регламентира държавата като основен разпоредител 
на физическото възпитание и спорта. Ръководството и насоките за раз-
витие се осъществяват чрез партийни решения и постановления.

Въпреки декларациите за самодейност, демократичност и свобода 
през този период организацията на спорта се направлява от хора и ин-
ституции, натрапващи чужд модел, който се възпроизвежда буквално и 
не е съобразен с традициите и моментните дадености в България. 

През този период започва мащабно строителството на спортни 
обекти, предимно в провинцията, изграждани на бригадирски принцип, 
повечето от които остават незавършени. Тези, които са построени, пък 



провалите в иСторията

250

в повечето случаи са далеч по-големи от нуждите на съответните насе-
лени места и използването им остава непълноценно.8 

Две партийни постановления от 1949 г. и 1952 г. на практика при-
знават недостатъчната ефективност на спортните институции за качест-
веното развитие на спорта. В тези два документа се отбелязва следното: 
„да се изменят организационните рамки, да се създадат условия за про-
мяна в методите на работа, за да може в още по кратки срокове и още 
по-успешно физическата култура в нашата страна да стане истинско 
достояние на трудещите се.“9  

Също така се отбелязва, че структурите, отговорни за развитието 
на спорта, не успяват да изпълнят партийната повеля и не се справят 
добре със задълженията си. Това, разбира се, се дължи на наложената от 
управляващите силна бюрократична система и раздута администрация, 
които излишно усложняват нормалното функциониране на спортния 
живот, а всичко това изисква много финансови средства.

поСледици

Като цяло през тези 13 години институционалната структура на 
спорта се променя радикално. Възприема се съветския модел на преу-
стройство – затворен като тип култура, но с конкретни и ясни приори-
тети. Цялостното въвеждане на съветския спортен модел по същество е 
един обществен експеримент, който създава партийни структури за пъ-
лен монопол върху спорта, приема еднотипна нормативна база със съ-
ветската и утвърждава открито партийното управление на тази общест-
вена сфера. Тези революционни промени остро се противопоставят на 
естествените закономерности в развитието на българския спорт. Извър-
шителите на тази промяна в лицето на българските комунисти успяват 
за изключително кратък период от време да унищожат почти изцяло ко-
рените и традициите на българската телесна култура и да въведат един 
натрапен модел, оказал се непригоден за българските условия.  

След срамежливата десталинизация от 1956 г. самите проводници 
на съветизацията анализират основните слабости на тази система и 
достигат до извода, че този модел няма как да проработи в български 
условия. Сега вече напълно се отчитат пагубните последствия от бю-
рократизирането на спорта и се взема решение да се премине към ко-
ренно преустройство на този сектор вече не чрез декларирано, а чрез 
реално поставяне на спорта на обществени начала, т.е. връщане към 
следосвобожденския модел на спорта в България.  
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Така на 19 март 1957 г. се създава единен спортен съюз – Бъл-
гарски съюз за физическа култура и спорт (БСФС). Като основни 
задачи, стоящи пред тази организация, се посочват демократичното 
управление, привличането на добри спортни специалисти, рационал-
ни инвестиции в спортни обекти, развитие на масовия спорт и на ви-
соко спортно майсторство.10

До края на 1957 г. се извършва широка подготовка за учредяване-
то на БСФС. Изготвен е проектоустав на организацията и инструкция 
на временното ръководство. Основните пунктове в тези документи на 
практика анализират неуспешните реформи в спорта след 1944 г. и ог-
ромните дупки, които новият съюз трябва да запълни. Обръща се пър-
востепенно внимание на строителството на спортни обекти в страната, 
както и за подобряване на стопанисването на вече изградените. Също 
така се апелира за по-пълноценното използване на обектите, чрез нама-
ляване на таксите и осигуряване на по-широк достъп. 

През месец май 1952 г. се създава българският спортен тотализатор, 
който цели събирането на финансови постъпления чрез доброволно 
участие на любителите на спорта. 

С постановление на Министерския съвет от 23 юли 1957 г. се преус-
тановява дейността на Върховния комитет за физическа култура и спорт. 
Учредителният конгрес на БСФС се провежда на 10–11 януари 1958 г. 
От тук насетне в историята на българския спорт се отваря нова страни-
ца, а страницата на съветизацията е затворена, макар и не напълно.   
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прЕИМЕНУваНЕ На цИГаНИТЕ МЮСЮЛМаНИ 
в БъЛГарИЯ

Пламена Стоянова

В периода 1944–1989 г. настъпват много промени в бита на циган-
ското население в България. Те са следствие от новите изисквания на 
комунистическата власт, която се стреми да приобщи циганите и под 
контрола на партията да ги превърне в „достойни строители на на-
шата социалистическа родина България“.1 С такива лозунги се прис-
тъпва към премахването на някои основни белези от циганския начин 
на живот – чергаруването, частните занаяти, борба срещу цигански 
институции и обичаи като мешаре и баба хак, промяна на лошите 
нездравословни условия на живот, устройване на постоянна работа и 
задължително обучение. Заедно с всичко това в края на 50-те и нача-
лото на 60-те години,  властта започва  да се бори и срещу още един 
фактор – турчеенето.

Причините са чисто политически и в съзвучие с провежданата по 
това време политика към всички турчеещи се малцинства в страната-
помаци, цигани мюсюлмани и татари. Целта е премахване на ориен-
талските и мюсюлмански елементи от бита, облеклото, празниците, 
психологията и дори имената на изповядващите исляма граждани на 
Народна република България. Една от най-радикалните предприети 
мерки е смяната на турско-арабските им имена. Въпросните преиме-
нувания се извършват на два основни етапа – единият в началото на 
60-те години, определен официално като „доброволен“, и вторият – в 
началото на 80-те години, който е  откровено задължителен.

Преди да говорим за пременувания на циганите мюсюлмани в Бъл-
гария в периода 1944–1989 г., важно е да отбележим, че комунистически-
ят режим не е първият, който прибягва до подобни инициативи. Данни 
за преименувания на цигани има още в първите години след Освобож-
дението на България (1878 г.), когато на изповядващите исляма цигани 
се гледа с недоверие, заради участието на някои от тях в нередовните 
части на турската армия по време на освободителните борби.2

В суматохата на Балканските войни (1912–1913), когато по ини-
циатива на Българската православна църква и с благословията на 
Българската държава са покръствани и преименувани българите мю-
сюлмани3, с нови имена и изповедание, по изключение, се сдобиват и 
някои цигани мюсюлмани.4



преименуване на циганите мюСюлмани в българия 

253

Информация за смяна на имената на цигани има и през годините 
на Втората световна война, когато по спомени на Мануш Романов на 
19 януари 1942 г. полицейски части блокират квартал „Факултета“ в 
София, а всички живеещи там цигани мюсюлмани, са подкарани със 
струи вода от пожарните коли към близката църква, където са покръс-
тени и „приемат“ нови български имена.5 При тази акция Мустафа 
Алиев (сега Мануш Романов) е прекръстен на Любомир.6 

Причина за въпросните преименувания на циганите мюсюлмани 
е изповядването на мюсюлманската религия и идващото от там по-
дозрение, че мюсюлманите в страната са „нездрав елемент“ на който 
не може да се разчита. След Освобождението на България ислямът 
периодично се оказва сериозен проблем за различните мюсюлмански 
общности в страната.

Когато в началото на 60-те години започва акцията по смяна на 
турско-арабските имена на циганите мюсюлмани, съображенията на 
Българската комунистическа партия (БКП) не са по-различни, макар 
че трябва да отбележим известен нюанс, тъй като това  преименуване 
за първи път е част от целенасочена държавна политика. Също така, 
за разлика от предходните управляващи, БКП не подема акция за по-
кръстване на мюсюлманите. Тъй като комунистическата власт пропо-
вядва атеизъм, акцентът е поставен директно върху проявите на тур-
чеене сред част от циганите мюсюлмани, които отказват да наричат 
себе си цигани, и се припознават като турци. Според управляващите, 
така се увеличава изкуствено прирастът на турското население в Бъл-
гария, а заедно с това и влиянието на „капиталистическа“ и враждеб-
на Турция.7 Властите наричат тези протурски прояви „отрицателни 
тенденции“ и обобщават, че те се поощряват от „реакционната турска 
пропаганда и остатъците на буржоазно-националистическите и пан-
тюркистки и панислямистки елементи под прикритието на  мохаме-
данската религия.“8 Така ислямът вече не е проблем толкова поради 
факта, че мохамеданите са привързани към мюсюлманска Турция, а 
сериозна грижа, заради сремежа на значителен брой мюсюлмани към 
държава, намираща се от другата страна на „желязната завеса.“ 

Ето защо в периода 1944–1958 г. не е правен опит християнство-
то да замести исляма. Властта по-скоро атакува като цяло религията, 
пропагандирайки нови социалистически ценности, издигайки памет-
ници на герои комунисти и комунистически вождове, налагайки соци-
алистически обреди, които да изместят традиционните, и на практика 
създава нова „религия“. Именно по този начин протича битката с ис-
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ляма и турчеенето, а промяната на имената и на цигани, и на помаци, а 
през 80-те години и на турци, е просто елемент от тази политика.

Така в съгласие с предприетата кампания в страната в края на 50-
те и началото на 60-те години, насочена към заличаване на ориентал-
ско-турските белези в бита, в облеклото и въобще в ежедневието на 
мюсюлманите в България,9 на циганите мюсюлмани е „е дадена въз-
можност“ да сменят своите имена. 

В литературата се налага мнението, че въпросното преименуване 
е регламентирано с Решение № А101 на  Политбюро на Централния  
комитет на Българската комунистическа партия (ПБ на ЦК на БКП) от 
5 април 1962 г., с което се целят да се „пресекат отрицателните тенден-
ции на турчеене на [...] българите мохамедани, цигани и татари [...] и 
да се засили още повече патриотичното им възпитание.“10 Въпросният 
документ наистина формулира целите ясно и точно, но не с него за-
почва кампанията по смяната на имената. 

Първото прието от ПБ на ЦК на БКП решение, което регламен-
тира подмяната на турско-арабските имена на циганите мюсюлмани 
е Решение № 229 от 31 октомври 1959 г.11. То е реализирано като из-
менение на чл.16. и чл. 56. от Правилника за водене регистрите за 
гражданското състояние, които изменения са публикувани в Известия, 
бр. 2 от 5 януари 1960 г.12 Според въпросните изменения, трудещи се 
родители от небългарски произход могат само с писмена молба до 
Градския народен съвет да регистрират новородените си деца, както и 
самите себе си, с новоизбрани български имена, вместо с досегашните 
турски.13 Въпросната смяна е просто нова възможност, не задължение. 
В действителност обаче на много места  в страната започва прину-
дителна процедура по смяна на имената. Писмените оплаквания на 
потърпевшите до Президиума на Народното събрание и ЦК на БКП 
започват да пристигат няколко месеца по-късно.

В тази връзка е интересно да се отбележи как е оправдано преиме-
нуването на циганите мюсюлмани в самите колоари на ЦК на БКП. 
Официален повод са писмата, които Тодор Живков и секретарят на ЦК 
на БКП – Пенчо Кубадински, получавали от представители на мал-
цинството. В тях последните утвърждават, че се чувстват дискрими-
нирани заради турските си имена и желаят да ги сменят с български 
при облекчена административна процедура. До този момент смяната 
на имената се извършва чрез съда.

Шест писма попадат по нареждане на другаря Пенчо Кубадински 
в ръцете на Г. Колев (по това време работещ в ЦК на БКП в отдел  
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Малцинствен). Те са с податели от Хасково, Чирпанско и Пловдивско- 
все райони където циганското население не просто изповядва исляма, 
но и силно се турчее.14

Навярно желание за смяна на имената сред някои от циганите има, 
но наличието на няколко писма не правят тази акция нито наложител-
на, нито задължителна. Зад бързата реакция и „отзивчивост“ на БКП 
по този въпрос може да се открият само и единствено съображенията 
и нуждите на управляващите, които имат интерес и целят това пре-
именуване, при това не само по отношение на циганите, а и на други 
нетурски малцинствени общности като помаците. 

Ето защо не е изненадващо, че малката промяна в Правилника за 
водене на регистрите, всъщност се оказва началотото на целенасочено 
преименуване за циганите мюсюлмани.

По това време циганският вестник „Нов път“ мълчи за провежда-
ната акция и ще продължава да мълчи изобщо по темата за турчеенето 
чак до края на 60-те години. Междувременно пристигналите в центра-
лата на ЦК на БКП оплаквания, свидетелстват за редица нарушения и 
откровен натиск от страна на местните власти. Това особено важи за 
Силистенски окръг. Оплакват се както цигани мюсюлмани, така и та-
кива, които се припознават като турци. Асан Исмаил Салимов напри-
мер пише: „12 семейства по народност цигани мохамедани живеем в 
с. Цар Самуил – Силистренски окръг. Понастоящем местните власти 
настояват да ни преименуват не по наше желание. Моля да ни бъде 
оказано съдействие да си останем със същите имена.“15

Отново в началото на 1961 г. Исмаил Ириков и Асан Искиджи-
ев определят действията на народния съвет в с. Стефан Караджа като 
„незаконни“, които „нарушават принципите на свободата на съвестта 
и изповеданието, които са залегнали  в разпоредбата на чл. 78. от Ди-
митровската конституция“.16 Те разказват, че след отказа да се пре-
именуват, въпреки уверението на партийния секретар на селото, че 
няма да бъдат безпокоени повече по този въпрос, те все пак са лишени 
от правото да купуват хляб от обществената фурна, да пазаруват от 
магазина на селкоопа, както и да се явяват на работа в стопанството 
до тогава, докато не се съгласят да си променят имената.17 Впросните 
Исмаил и Асан претендират, че имат турски произход, но подчертават 
изрично преданността си към българската държава. В същото време, 
явно целейки да докажат вредните последици от предприетата ини-
циатива, допълват: „с мъка успяваме да се справим с нашите стари 
родители, които настоятелно заговориха за изселване в Турция“.18
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Прави впечатление факта, че на места властите не само не си 
правят труда да разясняват доброволността при смяната на имената, 
но дори откровено мамят при подписване на нужните документи. За 
това свидетелства оплакване от 28 февруари 1961 г. на Юсеин Юзеров 
Юсеинов, който разказва, че през същия месец е привикан в Градския 
народен съвет на град Бургас за военна справка. На място обаче му от-
немат паспорта, съобщават му, че тъй като принадлежи към циганското 
малцинство, неговото име трябва да бъде сменено и нито обясненията 
на потърпевшия, че е „чист турчин още от прадядо“, нито уверенията, 
че може да представи документи, доказващи неговия произход, успя-
ват да убедят администрацията в Бургаския градски народен съвет да 
върне отнетия документ за самоличност.19

Смяната на имената не подминава дори партийните функционе-
ри, на които също се налага да протестират пред по-висши инстанции 
срещу натиска на местните власти.20 В много от протестните писма, 
преименуваните изказват предположението, че  става въпрос за ня-
какво „недоразумение“ на местно ниво и  молят ЦК да се намеси за 
разясняване на случая.21 Всъщност пишещите тези редове едва ли 
хранят илюзията, че инициативата е дело изцяло на местните власти. 
За това говорят най-вече често помествани абзаци като:

„Тук му е мястото да изразя пред почитаемия Президиум под фор-
мата на декларация, че аз лично и заедно със семейството си, ние няма-
ме абсолютно нищо против това разпореждане за изменяне на имената 
[...] но за сега не желаем да става тази промяна. И второ, нека се има 
впредвид и това, че ние, макар и поставени на едно особено положение, 
като сме поканени да си сменим имената, с нищо не съм аз и семей-
ството ми, изменили доброто си отношение към народната власт. Както 
до сега, така и занапред ще ѝ служа и съм готов да ѝ служа навсякъде, 
където бъда поканен и навсякъде, където има нужда от мен.“22

Очевидно това от което се опасяват някои от авторите на писмата 
е, че те лично са попаднали, или след протеста си могат да попаднат 
под подозрението на Партията и затова бързат да уверят заинтересова-
ните инстанции, че те са били верни на властта и остават такива. Залу-
тани между своите опасения и искреното възмущение, че ги смятат за 
цигани, а не за турци, но заставайки и твърдо против преименуването, 
те буквално молят да не бъдат подтиквани насила към тази стъпка. Ето 
още няколко цитата от такива писма: „[...]В предвид на горното Ви 
моля, другарю Председател, да наредите на градския народен съвет в 
Пазарджик да не ме заставят да си променям името и си остана такъв, 
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какъвто съм. Като ви декларирам, че и в бъдеще ще си остана честен 
и почтен гражданин и лоялен към днескашната власт, какъвто съм бил 
и досега.“23

 И още: „Ние сме убедени, че ще бъдем правилно разбрани, ние 
сме членове на това наше социалистическо общество, и че Вие ще 
наредите веднага на Градския народен съвет на град Омуртаг, да про-
меня имената само при доброволно съгласие.“24

Нерегламентираните действия на партийните структури  в различ-
ни места на страната провокират бърза съпротива, начело на която, 
много често, застават цигани партийни функционери, какъвто е слу-
чаят в две села на Силистренски окръг – с. Нова Черна и с. Стефан 
Караджа, където „най-съзнателните цигани са се регистрирали като 
българи, а основната част от циганите, в това число и партийните чле-
нове не са възприели решението“. В селата са изпратени специални 
сътрудници с указания и предварително написани молби за извърш-
ване на нова регистрация.25 Въпросните сътрудници свикват събрание 
на циганите в двете села и им дават три дни срок да „помислят и се 
пререгистрират“. Срокът не е спазен и в Управлението на МВР в гр. 
Тутракан са привикани като подстрекатели на населението партийни-
те членове Мустафа Ескиджиев и Хасан Кочанов, които в последствие 
подписват молби за пререгистрация. Въпросният доклад, отразяващ  
събитията, продължава с коментара, че „побоища и арести върху оста-
налото население не е имало [...] но е упражнен морален и икономиче-
ски натиск.“ Самите цигани обаче твърдят, че властите са ги „гонили с 
джипове и коне и денем, и нощем“, а обвиняваните заявяват, „че това 
е направено за улеснение на старите и болни хора“.26

Според доклада, Окръжният комитет на партията не е давал ука-
зания за такива методи на регистриране, но неговото указание – „да се 
изпълни задачата“, подтикнало местните комитети към „непозволени 
начини на действие“.27 

Основен аргумент в съпротивата на преименуваните е, че те не 
принадлежат  към циганското население28 и като доказателство за своя 
произход посочват личните си документи, в които са регистрирани 
като турци.29 За управляващите обаче тези паспорти не отразяват обек-
тивно народностния произход. Те обясняват невярната информация с 
неправилното регистриране на циганите като турци от местните на-
родни съвети. Според властите, само в периода  1947–1961 г. като тур-
ци се регистрират 130 000 цигани мюсюлмани,30 които са допълнител-
но улеснени от писмо № 5-434 от 11 май 1950 г. на отдел „Гражданско 
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състояние“ на МВР. Въпросното писмо регламентира, че всеки граж-
данин, за когото двама свидетели потвърдят, че изповядва мохамедан-
ска вяра и говори турски език, може с молба до местния народен съвет 
да се запише като турчин.31 Това административно улеснение наисти-
на спомага, особено в периода на турските изселвания (1949–1951), не 
малко цигани мюсюлмани да се регистрират като турци. Тенденцията 
за пререгистрация продължава активно до 1955 г., когато облекчени-
ята отпадат с отмяната на писмо № 5-434 през 1955 г.32 Резултатите 
обаче остават и именно тези „нови“ турци стават обект на „добровол-
ното“ преименуване в началото на 60-те години. 

Логично възниква въпросът за това, как властите преценят обектив-
но кои турци са „истински“ турци и кои-турчеещи се цигани мюсюлма-
ни. Отговорът е, че се разчита на информациите на местните власти, ко-
ито много добре знаят кои махали са цигански, кои турски и кой кога се 
е пререгистрирал. Трудно е да се прецени до колко са допускани грешки 
в това отношение, тъй като за всички утвърждаващи турския си произ-
ход, преименуването е недоразумение. От друга страна, докладите на 
управляващите, анализиращи въпроса за смяната на имената, изобил-
стват от информации за натиск при преименуването, но не и съмнения 
за това кой е турчин и кой циганин.33 Можем да приемем, че властите 
атакуват с „доброволната“ акция именно тези, които наистина целят. 
Очевидно последните обаче не се припознават като правилния обект на 
преименуване и техните оплаквания пристигат в ЦК на БКП с различна 
интензивност, но непрестанно, докато трае смяната на имена.

През 1961 г., след почти двугодишна пререгистрация сред цига-
ните мюсюлмани, властите декларират официално своите цели и на 
5 април 1962 г.  влиза в сила Решение № А101 на Политбюро на ЦК 
на БКП, определящо мерките против „турчеенето“ на цигани, татари 
и българи мохамедани. Турчеенето е определено като затрудняващо 
„културната революция в страната“, „пречка за политическото един-
ство на народа“ и „проводник на чужда пропаганда“.34 Като израз на 
турчеенето при циганите, татарите и българите мохамедани, са опре-
делени „мохамеданската религия и турско-арабските имена“.35 За да се 
„пресекат тези отрицателни тенденции“ водещи до „асимилиране на 
българи мохамедани, цигани и татари“, е решено, в „битката“ срещу 
тези прояви да бъдат привлечени всички партийни комитети и органи-
зации, комитетите и организациите на ОФ, Димитровския комунисти-
чески съюз, професионалните съюзи, органите на министрествата и 
ведомствата,  народните съвети и стопанските организации в райони 
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с турчеещо се население.36 Те трябва да спомогнат за повишаване на 
„трудовата производителност“ на проблемните малцинства и да се бо-
рят срещу „шовинистичната пропаганда“.

Министерството на правосъдието, съвместно с отдел „Народни 
съвети“, трябва да проведе „правилна регистрация на населението по 
национален признак“, както и да организира широка разяснителна ра-
бота сред проблемните малцинства.

Задача на партийните комитети, организации и народни съвети е да 
насочат усилията си към регистриралите се като турци цигани и да спо-
могнат за паспортизирането им с тяхната действителна народност.37

Прави впечатление пояснението, че това не бива да се отнася за 
тези случаи, където гражданите вече са се регистрирали като българи, 
както и изричното пояснение, че тази пререгистрация трябва да става  
без „каквито и да било извращения, натиск и администриране“.38 На-
редено е Народните съвети да не допускат преселване на въпросните 
три малцинства в райони с концентрирано турско население, както и 
мерки за отделянето на децата цигани, помаци и татари, от турските 
учебни заведения, турския език и техните връстници турчета.

Към каузата са привлечени дори Главното политическо управле-
ние на Министреството на националната отбрана, Българската пра-
вославна църква и Българската академия на науките, заедно с цяла 
група специалисти историци, етнографи и филолози, които трябва да 
наблегнат на изучаването на цигани, татари и помаци в България, и да 
докажат научно неоснователността на турчеенето сред тези проблем-
ни мюсюлмански групи.39

След приемането на Решение № А101 на практика трябва да за-
почне втора вълна на убеждаване и преименуване. Заявената „добро-
волност“ в новоприетия документ  обаче, подчертана заради произ-
вола в периода 1960–1961 г.,40 усилва още повече недоволството сред 
вече регистрирани с нови имена цигани мюсюлмани, които настояват 
да им бъдат върнати  старите турско-арабски имена.

Само за периода декември 1962 – януари 1963 г. в ЦК на БКП са 
получени 359 групови и индивидулни писма с такива искания.41 В след-
ващите месеци в ЦК пристигат цели делегации  или отделни лица – 
всички с една единствена цел – да възвърнат старите си  имена.42 

От отдел Пропаганда и агитация на ЦК на БКП обаче застават на 
позицията, че: „независимо от това, че повечето от тях са били за-
ставени по различен начин да приемат български имена, сега няма да 
бъде правилно да се връщаме назад, защото това веднага ще се разне-
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се в цялата страна и дори ония цигани, които днес не поставят въпрос 
за връщане на старите имена, ще започнат да правят подобни изложе-
ния и молби.“43 От отдела също така предлагат, в окръжните комитети 
на партията, където са пристигнали най-много молби и възражения 
(Силистра, Разград, Търговище и Пловдив), да се проведе широка раз-
яснителна работа сред циганите, които са подали такива молби, за да 
бъдат убедени, че са постъпили правилно.44

Властта се опитва да задържи постигнатото положение, но това се 
оказва твърде трудно. Недоволството сред потърпевшите продължава 
и като резултат някои от тях успяват да възвърнат старите си имена. 
Други приемат новото положение и запазват наложените регистра-
ции. Има и една трета група цигани мюсюлмани, които не подписват 
декларации за преименуване. Един от тях е Мустафа Алиев (Мануш 
Романов), който въпреки политическия натиск, успява да запази името 
си, дори при преименуването през 80-те години. Веднага след полити-
ческите промени обаче, през 1989 г., той, по свое собствено желание 
се преименува на Мануш Романов.45

Може със сигурност да се твърди, че, макар и афиширано като 
„доброволно“, преименуването на циганите мюсюлмани в начало-
то на 60-те години в по-голямата си част не протича на доброволен 
принцип и съпротива има. От тази гледна точка преследваните от 
властта резултати не се покриват с очакванията. Разигралите се съ-
бития обаче поставят началотото на една целенасочена политика, це-
ляща туширането на протурските прояви сред нетурските общности 
в страната. В началото на 60-те години БКП за първи път формулира 
ясно и официално своето отношение към турчеенето като към сери-
озен проблем, срещу който ще се бори, а турчеещите се етнически 
групи си дават сметка, че атаката върху личните им имена е резултат 
именно от протурските им нагласи. В случая с циганите мюсюлма-
ни, например, това понякога води до „признаването“ на циганския 
произход. Целта е да се запази турско-арабското име с уверението, че 
мюсюлманската религия не пречи на циганите да бъдат „добри коо-
ператори и граждани на страната“.46 

В обстановка на политическо противопоставяне между България и 
Турция обаче, БКП продължава да следва начертаната вече политика 
и две години след приемане на Решение № А101, през 1964 г., започва 
смяна на имената и на българите мюсюлмани, което на места също про-
тича със сблъсъци и съпротива. Отделни случаи, като този в с. Рибново, 
се оказват решаващи за цялата кампания. След провала на акцията там, 
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много от приелите вече български имена помаци, подобно на някои ци-
гани мюсюлмани, се връщат към старите си турско-арабски имена.47

Независимо от неуспеха на преименуванията в началото на 60-те 
години, те отбелязват началото на повече от две десетилетен период 
на подмяна на турско-арабските имена сред всички нетурски, мю-
сюлмански общности в страната.48 По отношение на циганите мю-
сюлмани БКП, без да променя целите си, сменя тактиката. В следва-
щите десетилетия Партията полага немалко усилия да наложи нови 
социалистически ритуали като комсомолската сватба, изпращането 
на войник, кръщаването на новородените с български имена.49 Чрез 
приемането на новите ритуали, по един или друг повод, се извършва 
известна подмяна и на мюсюлманските имена. Рутинната смяна на 
паспортите също се използва като удобен момент за смяна на името. 
Въпреки това, когато през 1980 г. се провежда второто, вече офици-
ално задължително преименуване на циганите мюсюлмани, все още 
има достатъчно турчеещи се цигани, които не желаят да се подчиня-
ват на партийните решения.50 Такива противопоставящи се цигани 
са заклеймявани в „цигански национализъм“51 – понятие, използвано 
още от края на 60-те години.

В края на 60-те години се засилва и ролята на циганския вестник 
„Нов път“, който започва да публикува поредица статии, посветени на 
турчеенето, красотата на българския език и дори издава специална при-
турка към брой 1 от 1967 г. със заглавие „За религията и имената“.52 
В нея, освен произхода на циганите, са разгледани различните типове 
имена, обяснено е от къде идват, колко силно влияние изиграва религи-
озния признак върху техния избор и изрично е подчертано, че „рели-
гията и имената не определят етническия произход на хората“.53 Към 
написаното е подходено научно, без да е използван характерния за та-
кива текстове назидателен тон, но позицията е ясно заявена-факта, че 
циганите мюсюлмани носят мюсюлмански имена, не ги прави турци. 

От страниците на вестника се разгаря истинска кампания против 
турчеенето. В редица статии като „Български или турски цигани“54, 
„Още веднъж за произхода“55, „Турчеенето – едно неоснователно 
явление“,56 „Нови имена, но и нови хора“57, „За езика турчеенето и 
нещо друго в кв. Столипиново“58, „По-турчин и от ходжата”59 и др. 
се застъпва позицията, че турчеенето сред част от циганското насе-
ление е „едно ненормално явление, неотговарящо на фактическото 
положение“60 и противоречащо на „обществено-политическите факти, 
които сочат, че то е неделима част от българския народ“.
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Немалко внимание вестникът обръща и на ритуала по обрязване-
то на момчетата при циганите мюсюлмани.61 Сюнетът, като пореден 
израз на мюсюлманските обичаи, е обявяван за нехигиеничен, варвар-
ски, опасен и след 1964 г., наред със засилената пропаганда срещу 
извършването му, е и официално забранен.62

Внезапната активност на циганския вестник в края на 60-те години, 
не е случайна. Тя е в съгласие с развитието на вътрешно и външнополи-
тическите събития по това време. През 1968 г. е подписана 10 годишна 
изселническа спогодба с Турция за събиране на разделените семейства. 
Тя отприщва нова вълна на изселническа психоза сред мюсюлманските 
общности в страната. През 1970 г. пък започна поредното преименуване 
на българите мюсюлмани, което се проточва чак до 1974 г. и на места 
отново е съпроводено с протести и сериозни сблъсъци.63  

Междувременно на 8 май 1971 г. е приета новата (Живкова) кон-
ституция на Народна република България. В нея, наред с някои бук-
вално преписани или стилистично редактирани текстове, се съдържат 
и съществени промени. В новата конституция вече не се говори за 
национални малцинства, а за граждани от „небългарски произход“, 
чието единствено специфично право е „да изучават своя език“.64 Нов 
е и текстът на чл. 39., ал. 1 – „Възпитанието на младежта в комунис-
тически дух е задължение на цялото общество“. През същатата годи-
на на ХХІV-тия конгрес на КППС, Леонид Брежнев издига тезата за 
„единния съветски народ“. Не случайно, скоро и в България се по-
явява понятието „единна социалистическа българска нация“,65 което 
е поредната стъпка към „приобщаване“ или уеднаквяване на всички 
граждани в страната. Чрез въвеждане на нови социалистически риту-
али и задължителни списъци от имена за новородените,66 се цели да 
се тушират културните различия сред етносите на страната. Родените 
и живеещи в България трябва да определят себе си първо и най-вече 
като граждани на държавата и чак след това като принадлежащи към 
някоя етническа група. Реално самоосъзнаването на етнически прин-
цип е повече от нежелано.

В тази връзка проведеният през същата 1971 г. Първи конгрес на 
международния цигански съюз „Романи Юнион“ в Лондон, е сигнал за 
еманципирането на циганите в световен мащаб, а следователно и опас-
ност това да се случи и в България. На този етап властите имат доста-
тъчен проблем с турчеещото се циганско население и нямат нужда от 
самоосъзнаването по друга линия на друга част от циганите в страната. 
Не случайно България не изпраща свой официален представител на съ-



преименуване на циганите мюСюлмани в българия 

263

битието, а близо 10 години по-късно пристъпва и  към задължителното 
преименуване на всички цигани мюсюлмани в страната. 

Към факторите подтикнали преименуването могат да се споменат 
още Кипърската криза от 1974 г., често споменавана като обяснение за 
преименуването на българските турци през 80-те, както и демограф-
ските съображения на властите, но така или иначе втората вълна на 
смяна на имената, като че ли следва определена логика и стара цел. А 
именно побългаряването на нетурските етнически общности в страна-
та, чрез преименуване. 

Втората смяна на имена от началото на 70-те години този път за-
почва с българите мюсюлмани, чиито имена са сменени до 1974 г. По 
това време в колоарите на ЦК на БКП се коментира, че с „голяма тре-
вога трябва да се постави проблемът за турчеенето на циганите, което 
напоследък се разраства“.67 Две години по-късно информационно-со-
циологическият център на ЦК на БКП подготвя доклад със заглавие 
„Някои проблеми на работата сред циганското население у нас“.68 До-
кладът дава подробни сведения за циганите в различните окръзи на 
страната, техния приблизителен брой, работна заетост, благоустроя-
ване, образование, партийна принадлежност, а също така и склонност 
към турчеене.69 По същото време дори е изготвена карта със специ-
ално оцветяване на окръзите, в които циганското население се тур-
чее. Според нея това са Благоевградски, Пазарджишки, Смолянски, 
Кържалийски, Старозагорски, Оряховски, Търговишки, Разградски, 
Силистренски и Варненски окръзи.70 

От дистанцията на времето, преименуването на следващата по 
численност мюсюлманска група след помаците – циганите мюсюлма-
ни, не е изненадващо. То започва през 1980 г. и съвпада с подмяната 
на паспортите в страната, която трябва да приключи в рамките на пет 
години. Предвидено е най-възрастните хора последни да получават 
новите си документи за самоличност.71 В новите документи вече от-
съства декларираната до този момент народност. БКП планира смяна-
та на имената да обхване всичките около 298 хиляди цигани, изповяд-
ващи исляма.72 Според доклад на Георги Атанасов през януари 1985 г. 
с нови имена се сдобиват 250 хиляди цигани.73

Не след дълго през зимата на 1984 г. започва смяната на имената 
и на най-голямата мюсюлманска общност в България – българските 
турци, известно още като Възродителен процес.74

Често в специализираната литература се изказва мнението, че до 
тази радикална мярка – преименуването  на „потомците на ислямизи-
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раните българи“,75 се стига заради погрешната преценка на властите, 
че преименуването при турците ще протече „без голям шум“, както 
при българите мюсюлмани и циганите.76 Всъщност второто преиме-
нуване, нито при помаците (1970–1974), нито при циганите мюсюлма-
ни (1980–1984) минава безпроблемно. Може би по-коректният израз 
е „сравнително безшумно“, тъй като смяната на имената при турците 
наистина е съпроводено с немалко сериозни сблъсъци и дори смъртни 
случаи77, както и с острата реакция на Турция, а и на западната меж-
дународната общност. От тази гледна точка, разбираемо е, че преиме-
нуването на циганите мюсюлмани остава на заден план, но данни за 
реакция срещу поредната смяна на имената при тях има. 

Въпросната съпротива е характерна само за някои окръзи в стра-
ната и властите определят преименуването в София, Лом и Видин като 
сравнително безпроблемно.78 Същото не може да се каже за Пловдив, 
където циганите, по време на смяната, а и след това „масово и демон-
стративно посещаваха джамия, шумно и пищно празнуваха мюсюл-
манските религиозни празници, за да покажат [...], че са турци.“ 

Информациите за самата столица също са противоречиви, тъй 
като, според документите на Държавния съвет (ДС) през 1983 г. седем 
групи с около 400 участници се опитват да протестират срещу смяна-
та на имената пред Държавния и Министерския съвет. Предотвратени 
са пет случая на организиране на съпротива сред местни цигански 
водачи. Виновниците са  предадени на следствието, а потенциалните 
участници „профилактирани“.79

Като цяло преименуването на циганите сякаш преминава под сян-
ката на подготвяната акция към турското малцинство. Повечето анали-
зи и секретни доклади на властта, свързани с циганите мюсюлмани, са 
пречупени през призмата на реакциите и неспокойствието на турското 
население в страната. Това само по себе си говори за липсата на особе-
ни проблеми, или на недостатъчна практична подготовка. 

Етническата обстановка в страната в началото на 80-те години е на-
жежена и дори някои хулигански прояви по това време завършват със 
сериозни присъди. Такъв е случая с двадесет годишния И. В. от циган-
ски произход, който под влияние на алкохол сваля българското знаме 
от украсата на село Росина, Търговишко, чупи дръжката му и като го 
размахва имитирайки манифестация, ругае и клевети местното селско 
ръководство. След това разкъсаното знаме е закачено на вратата на кме-
та.80 Поради „повишената обществена опасност на деянието“ провине-
ният е осъден на 10 месеца лишаване от свобода.81  
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Властите констатират и още едни притеснителен момент, а имен-
но – промяна на отношението от страна на турците и българите мю-
сюлмани към циганите изповядващи исляма. Последните, макар и 
мюсюлмани, са традиционно неприемани от другите две мюсюлман-
ски общности. В годините на вторите преименувания обаче турците 
започват да „кокетничат с турчеещите се цигани, търсейки в тяхно 
лице съюзници“.82 Нещо повече, някои от представителите на турска-
та интелигенция в различни краища на страната правят опити да се 
застъпят за преименуваните цигани, да сигнализират за случващото 
се в ООН и пред турските власти83 и откровено агитират циганите да 
не сменят имената си.84 Очевидно преименуването, първо, на пома-
ците, а след това и на циганите мюсюлмани, разтревожва определени 
кръгове сред турското малцинство, тъй като още през 1982 г. има слу-
чаи на нови подстрекателства за изселване в Турция, както и проро-
кувания, че „след смяната на имената на циганите следват турците“.85 
През същата година при посещението си в България, турският прези-
дент Кенан Еврен повдига въпроса за натиска върху турското населе-
ние и засяга темата за явно известното му решение за преименуване.86 
Тодор Живков отрича, но упоритият слух все пак става реалност, при 
това след не повече от две години.

Междувременно шестото управление на ДС приема сигнали-
те87 за „негативните прояви сред циганското население, турчеещите 
се помаци и потомците на насилствено помохамеданчени българи“ 
и взема нужните мерки изразяващи се в „значителна профилактич-
на дейност“.88 Такива сигнали постъпват от районите на Ловеч,89 
Търговище,90 Хасково, Чирпан, Разград, Пловдив.91  Всички тези про-
яви са определяни като демонтрация на „вражески действия“, анали-
зирани са сериозно, а провинилите се са наказвани строго.

През 80-те години все по-често се говори и за заплахата от „циган-
ския национализъм“, който в крайна сметка се оказва неоснователна 
психоза сред сруктурите на ДС. Доказателство за последното твърде-
ние е фактът, че макар и насилствено преименувани, циганите мюсюл-
мани в по-голямата си част запазват своите нови български имена.92

В заключение може да се каже, че преименуванията на циганите 
мюсюлмани в някои отношения изиграват лоша шега на управлява-
щите, тъй като в много области на страната вече става невъзможно да 
се проследи какъв е точният брой на циганското население. Преиме-
нуването и официалната политика на поощрение на българеенето, 
карат много от тях да се регистрират като българи. От друга страна, 
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натискът върху мюсюлманската религия и обичаи правят не толкова 
религиозните цигани още по-привързани към исляма и скрити в об-
щия брой на турското малцинство. Това води до „фантомното“ изчез-
ване на циганите от регистрите на някои градски съвети или поне до 
драстичното им намаляване. 

Така, например, в началото на 60-те Градския окръжен народен 
съвет в Ямбол, анализирайки състоянието на циганското малцинство, 
признава, че преименуването е мероприятие, по което са хвърлени мно-
го сили, но въпреки това „точни данни за циганското население в окръ-
га не могат да се дадат“. Според местните власти, след приемането на 
българските имена това става и „напълно невъзможно“, тъй като цига-
ни по документи остават едва 190 души.93 Така става ясно къде са се 
„стопили“ една част от ямболските цигани. Двадесет години по-късно 
властите признават, че в групите на турците влиза и значителен брой 
цигани, които по регистрация се водят турци и затова не могат да бъ-
дат разграничени.94 С това се илюстрира нагледно къде са се влели и 
останалите „изчезнали“ цигани. Подобна е ситуацията в много райони 
на страната и това води до приблизителните данни за броя на циганите 
както по времето на социализма, така и в наши дни, когато все още не е 
ясно колко точно цигани живеят на територията на България.
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пЕрЕСТроЙКаТа в СССр – Ново НаЧаЛо ИЛИ 
прЕДИЗвЕСТЕН проваЛ

Ирина Якимова

Михаил Горбачов е политическият лидер, който ще остане в истори-
ята на XX век със своя принос за трайното остлабване на напрежението 
в международните отношения и прекратяването на Студената война със 
средствата на дипломацията. Но факт е също така, че провъзгласеният 
от него курс на „перестройка“ не довежда до очакваните от съветското 
общество резултати, свързани с по-нататъшното развитие на социалис-
тическата система на управление. Вместо това се стига до разрушава-
нето на Съветския съюз като държава, на Източния блок като между-
държавно интеграционно формирование, а социализмът окончателно 
загубва своята привлекателност като идеология със световно влияние.

Днес, двадесет години след разглежданите събития, в историческа-
та наука както на Запад, така и на Изток, постепенно се налага мнени-
ето, че политиката на преустройство в Съюза на съветските социалис-
тически републики (СССР) през втората половина на 80-те години на 
отминалия век носи значителни негативни последици за една немалка 
част от европейския континент. Мненията варират и се разминават по 
въпроса дали съветското ръководство е имало предварително подготвен 
конкретен план, предвиждащ крайната реализация на точно такива ре-
зултати. Във всеки случай обаче, каквито и да са били истинските цели 
на Горбачов, е трудно да си представим, че ръководителят на една от 
двете световни суперсили се е стремял умишлено да се превърне в пре-
зидент без страна, в политик без партия и, колкото и условно да изглеж-
да това от гледната точка на XXI век – в социалист без социализъм. 

В опита си да обяснят, а и да оправдаят осъществявания от него 
политически курс, редица съвременици и анализатори твърдят, че 
поемайки властта, Горбачов наследява страна, която вече е в състо-
яние на разрастваща се икономическа криза. Според тях това налага 
спешното провеждане на радикални реформи. Достъпните статисти-
чески данни  обаче говорят друго. По основните икономически кри-
терии и показатели – инфлация и обща стабилност на икономиката, 
към 1985 г. Съветският съюз изглежда доста далеч от състояние на 
криза. Независимо от наличието на различни проблеми, личното по-
требление на неговите граждани през периода от 1975 до 1985 г. не-
прекъснато нараства, а жизненото равнище е някъде между 1/5 и 1/3 
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от това на САЩ1. Наистина, в икономическата област се наблюдават 
и недостатъци. Те са свързани предимно с несъвършенства в система-
та на планиране, свръхцентрализация, разточителство на ресурсите, 
дългосрочните отрицателни демографски последици от Втората све-
товна война. В резултат се проявяват определени симптоми на спад в 
икономическия растеж, които се преплитат с нерешените въпроси на 
политическия живот, създавайки към средата на 80-те години повод за 
преосмисляне и промени. По това време в Комунистическата партия 
на Съветския съюз (КПСС) се обсъжда необходимостта от реформи. 
Но застаряващото ѝ и корумпирано ръководство се оказва неспособно 
да предприеме конкретни действия в тази посока. Тогава на политиче-
ската сцена излиза Михаил Горбачов. 

Горбачов поема поста на държавен ръководител през март 1985 г., 
след като за кратко време на тази длъжност се сменят трима генерални 
секретари на КПСС. Освен че е най-младият член на Политбюро, той 
е и първият партиен лидер след Ленин със завършено висше образова-
ние, като при това може да се похвали с две дипломи – на юрист и спе-
циалист агроном. Образованието и проявената обществена активност 
му донасят бърза популярност. В това отношение му помага лозунгът 
за осъществяване на приемственост с политическата линия на неговия 
предшественик Юрий Андропов. В първия си доклад като генерален 
секретар на КПСС, изнесен на пленума на ЦК през март 1985 г. под 
заглавие „Нашият курс остава неизменен“, той пряко се обръща към 
призивите на Андропов2. Все в този дух, характерен за речите, изказва-
нията и интервютата му от периода 1985–1986 г., Горбачов формулира 
своите вътрешнополитически приоритети. Те включват „повишаване“ 
на ръководната роля на партията и строго съблюдаване на идеология-
та. В този контекст се извършват сериозни кадрови промени, в хода на 
които Горбачов се обгражда със „свои хора“ и стабилизира позициите 
си в КПСС. Вътрешнополитическото му укрепване във властта съз-
дава необходимите предпоставки за постепенно преформулиране на 
приоритетите и в областта на външната политика.

Външнополитическата дейност е особено емблематична за управле-
нието на Горбачов. Подобряването на международния престиж на Съ-
ветския съюз, свързан с постигането на „разведряване“ със Запада, се 
превръща в основен елемент на неговата партийна програма.3 По време 
на XXVII конгрес на КПСС през 1986 г. са предприети серия от ком-
промиси със западните правителства за постигане на истинско мирно 
съвместно съществуване и засилено икономическо сътрудничество.
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Диалогът със Запада при управлението на М. Горбачов е определян 
като безпрецедентен за цялата външнополитическа история на Съвет-
ския съюз.4 Декларациите по въпросите на разоръжаването и по иконо-
мическите проблеми, които той прави на срещите на високо равнище с 
американския президент в Женева (1985 г.) и Рейкявик (1986 г.), както 
и в речите си пред Организацията на обединените нации (ООН) на 7 
декември 1988 г., пред държавните ръководители на Г-7 и пред Съвета 
на Европа през 1989 г., постепенно превръщат съветския лидер в ценен 
партньор за преговори в процеса на изграждане на нов световен ред.5

Политическата подкрепа, която Горбачов получава от Запад, из-
дига ролята на външния фактор за формирането и провеждането на 
цялостната му политическа линия. Именно влиянието на този фактор 
създава предпоставките за т.нар. „завой надясно“6, осъществен през 
периода 1987–1991 г, когато КПСС започва мащабна кампания за пре-
устройство на системата на социализма.

„Завоят надясно“ представлява същината на придобилия популяр-
ност съветски термин „перестройка“7. Обявена официално като дър-
жавна политика по време на Януарския пленум на ЦК на КПСС през 
1987 г., „перестройката“ може накратко да се определи като втора ра-
дикална фаза на реформите на Горбачов. Основен елемент в процеса 
на нейното провеждане е „гласността“, която е замислена като сред-
ство за обществен, надпартиен политически контрол.8 

„Гласността“ дава възможност за широка критика срещу управле-
нието на КПСС и скоро създава благоприятна почва за насаждане на 
омраза към цялата система на социализма в СССР. На 19-тата конфе-
ренция на КПСС, открита на 28 юни 1988 г., към екипа на Горбачов и в 
частност към Александър Яковлев, който бързо придобива популярност 
като „идеолог“ на „перестройката“, са отправени сериозни обвинения, 
че провежданата политическа линия е „лишена от ясни цели и перспек-
тиви и, разрушавайки старото, не създава нищо ново“9. Поводът за по-
добни обвинения е усложняването на обстановката в страната. Още към 
края на 1986 г. става ясно, че в развититето на  процеса на „перестрой-
ка“ има ог ромно несъответствие между планове и реалност. Финансо-
вата по литика на правителството предизвиква бюджетен дефицит. През 
1988 г. за пръв път през изминалите 40 години е отбелязан осезаем скок 
на цените. През следващата година ръстът на инфлацията достига 20 %, 
а стоките за широко потребление изчезват от магазините.

В началото на управлението на Михаил Горбачов никой не очаква 
подобен краен резултат10. Напротив, както у местните, така и у чуж-
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дестранните наблюдатели се създава впечатлението, че новото съ-
ветско ръководство наистина повежда страната към преодоляване на 
негативните тенденции и усъвършенстване на социлизма. Провалът 
на „перестройката“ обаче започва да става все по-очевиден, когато 
общата криза в СССР поражда сериозни сигнали за политическо от-
цепничество на национална основа. От есента на 1988 г. до лятото 
на 1990 г. парламентите на Естония, Литва, Латвия и Молдова де-
кларират държавен суверенитет. На 12 юни 1990 г. и парламентът 
на Руската федерация приема Декларация за суверенитета на Русия. 
Разцеплението в държавата е повод за разцепление и в КПСС. По-
степенно се оформят два центъра на държавната власт – лагерът на 
консервативно настроените сили в партията и лагерът на „демокра-
тите“ от създадената през януари 1990 г. „Демократична платформа“ 
в рамките на комунистическата партия, чиито лидер, Борис Елцин, се 
ползва с широка обществена подкрепа. 

Положението на Михаил Горачов като държавен ръководител се 
усложнява допълнително, когато през март 1990 г. той е избран за 
президент на СССР и всички започват да търсят отговорността за 
разрастващите се проблеми лично от него.11 Постепенно и западните 
му покровители оттеглят политическата си подкрепа, тъй като от-
криват в лицето на опонента му Борис Елцин много по-перспекти-
вен проводник на демократичните идеи. Това променено отношение 
изиграва ролята на катализатор на събитията, особено след опита за 
преврат от август 1991 г. 

Съветският съюз прекратява официално своето съществуване като 
субект на международното право и геополитическа реалност на 8 де-
кември 1991 г. с подписването на споразумението за създаване на 
Общността на независимите държави (ОНД). За 74 години история 
държавата и нейното многомилионно и многонационално население 
преживява революция, гражданска война, чуждестранна интервенция, 
тоталитарно управление, отечествена война, икономически подем и за-
стой, за да стигне до опити за преустройство и окончателно разпадане. 

Въпросът защо се проваля политиката на Горбачов е един от най-
често задаваните в историческата наука. Дискусиите по тази тема про-
дължават. Всъщност, „перестройката“ претърпява неуспех по-скоро във 
вътрешнополитически контекст. В областта на външната политика тя 
може да бъде критикувана дотолкова, доколкото предизвиква разпада-
нето на интеграционните структури на Източния блок – Съвета за ико-
номическа взаимопомощ (СИВ) и Организация на Варшавския договор 
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(ОВД). Същевременно не може да не се признае заслугата на Михаил 
Горбачов за намаляване на продължилото с десетилетия напрежение в 
диалога Изток-Запад и, в крайна сметка, за безкръвния изход от Студе-
ната война, макар и с цената на доброволното поражение на съветската 
държава. В сферата на международните отношения това е безспорно 
ново начало и не случайно Горбачов получава Нобелова награда за мир.

Доколко това развитие на събитията е било предизвестено? За 
предварителен план на „перестройката“, формулиран като такъв от 
самия Горбачов, предвиждащ ясни и конкретни реформи, които са се 
провалили, е трудно да се говори. Самият Горбачов отрича да е дейст-
вал по план и подчертава, че в определен момент нещата са приели 
„измеренията на неконтролируем процес“12. Днес съществуват различ-
ни хипотези, които се опитват да обяснят защо и как идеята за пре-
устройство на социализма постепенно се изражда до икономическа, 
политическа и социална криза. Част от изследователите се опитват 
да оправдаят Горбачов, докато останалите продължават да търсят от 
него пряка персонална отговорност. Всъщност се оказва, че към края 
на 80-те години в СССР отсъства политическа воля за запазването на 
социализма като система на управление. По това време в самата КПСС 
вече са се сформирали значителни по влияние и численост кръгове, за 
които е много по-изгодно политиката и икономиката да се либерали-
зират и да се въведат принципите на капиталистическия пазар. Дока-
зателства в тази посока на разсъждения се съдържат в изготвените по 
поръчение на Александър Яковлев стратегически анализи, разработе-
ни от Института за икономика на световната социалистическа система, 
Международния отдел на ЦК на КПСС, Министерството на външните 
работи на СССР и Комитета за държавна сигурност (КГБ). В посоче-
ните документи се изброяват очакваните последици от политиката на 
преустройство: „ръст на инфлацията“, „понижаване на жизнения стан-
дарт“, „нарастващо недоволство от съществуващата ситуация в сфера-
та на снабдяването със стоки“, „морална криза“13. Настина, анализите 
са ориентирани предимно към сферата на външната политика и засягат 
отношенията на СССР със сателитните държави от Източна Европа. 
Но от тях става ясно, че висшите ръководни среди на КПСС през онези 
години са имали доста ясна представа до какво може да доведе поли-
тиката на реформиране на системата. И са заели удобната позиция да 
приемат последиците като неизбежни. 

Може да се направи изводът, че „перестройката“ като политическа 
концепция просто е трябвало да подготви трансформирането на съвет-
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ския социализъм в пазарна икономика и демокрация от западен тип. 
Следователно, въпросът за нейния евентуален предварителен план и 
предизвестен провал трябва да се разглежда в едно по-различно изме-
рение – а именно, че е било запланувано реформите да се провалят14. 
Горбачов е по-скоро оръдие, отколкото инициатор в тази задкулисна 
игра, в която са замесени тайните служби и отделни партийни функ-
ционери. Затова и самият той бива отстранен от властта именно в мо-
мента, когато политическата му роля в разработения от други сцена-
рий окончателно се изчерпва. 
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проваЛ ЛИ Е прЕХоДъТ в БъЛГарИЯ И 
в ИЗТоЧНа Европа?

Искра Баева

Влязохме в третото десетилетие от началото на прехода към де-
мокрация в България и в Източна Европа и няма как да пренебрегнем 
факта, че водещите обществени нагласи в целия регион на бившите 
социалистически страни са доминирани от разочарованието1. Това 
е основанието ми да задам въпроса, формулиран в заглавието: дали 
преходът всъщност не е провал. Разбира се става дума за обществени 
нагласи, които не винаги имат пряка връзка с обективната оценка за 
големите исторически процеси, но са изключително важни за мотива-
цията за развитие на обществото. Трябва да се има предвид също така, 
че нагласите са зависими не само от икономическите резултати, а и от 
фактори като партийна пропагандата, финансови и икономически ин-
тереси, лансирани с помощта на медиите и т.н. Затова ще се опитам да 
анализирам българския преход не толкова чрез усещанията на хората, 
колкото чрез анализ на историческите документи.

Когато става дума за процеси, осъществявани в съвременността, 
с други думи, когато участниците в тях продължават своята дейност 
и могат да налагат в обществото своята гледна точка, няма как да из-
бягаме от личния момент, от индивидуалното усещане за успех или 
неуспех и от съпротивата срещу опита за обективна оценка. Затова 
анализът на текущи събития винаги се нуждае и от измерими крите-
рии. В случая ще използвам сравнението между обществените и по-
литическите нагласи и цели, господстващи в началото на прехода, и 
тези, преобладаващи в неговия край.

* * *

Какви са целите на източноевропейците тогава, когато пред очите 
им неочаквано лесно и дори театрално рухва системата на държавния 
социализъм? Те зависят на първо място от състоянието на обществото 
в последния период от съществуване на системата. И тук съм длъжна 
да направя разграничение между обществените нагласи в България и 
онези в страните от Централна Европа. Причините за големите раз-
личия са много, но ще изброя само някои от историческите събития, 
които ни отличават. През втората половина на 80-те години в Пол-



провалите в иСторията

276

ша посрещат като национален спасител папата поляк Йоан Павел ІІ, 
който изрично поисква и получава среща с работническия водач Лех 
Валенса; в Чехословакия с масови демонстрации си припомнят 20-го-
дишнина от потъпканата от Варшавския договор „Пражка пролет“; в 
Унгария започва организирането и мълчаливото приемане от властите 
на новите опозиционни формации – Унгарски демократичен форум и 
Съюз на свободните демократи; дори в ГДР настъпват дълбоки про-
мени, при които църквата поема ролята на защитник и организатор 
на опозиционните настроения чрез „лайпцигските понеделнишки мо-
литви“. Докато в България най-голям интерес предизвиква съветската 
преса. Не искам да кажа, че Горбачов, обявил „перестройка“ на сис-
темата, не е популярен или не е френетично приветстван и в страните 
от Централна Европа, а че там в реформената му акция обществото 
съзира други възможности.

За централноевропейските социалистически страни Горбачов оли-
цетворява преди всичко възможността да продължат своя път встрани 
от съветския модел. Изразява я най-ясно Лех Валенса в интервю за за-
падногерманския в. „Ди Велт“ от април 1989 г.: „Аз желая всичко най-
добро на Горбачов и неговите реформи. Но ние все още не знаем как ще 
изглежда комунизмът в неговата заключителна фаза. Затова пък много 
добре знаем кои политически и икономически модели в Европа и по 
света са издържали проверката на времето и точно към тези модели ис-
каме да се обърнем вместо да се опитваме да „реформираме“ провалили 
се идеологии и концепции“2. Още тогава Валенса посочва като цел на 
полските реформи западния модел, а не подобрение източен.

Докато в България най-голямо значение имат лозунгите на „пе-
рестройката“, определени от Горбачов тогава и днес така: „Същината 
на перестройката се основава на факта, че обединява социализма и де-
мокрацията и съживява ленинската концепция за социализма както на 
теория, така и на практика“. И още „Всяка част от програмата на пе-
рестройката е изцяло основана на принципа повече социализъм и по-
вече демокрация.“; „Перестройката е революционен процес, защото е 
скок в развитието на социализма в реализация на неговата същност“3. 
За българското общество тези цели звучат автентично и тласкат на-
деждите за промени в посока на еволюция на социализма, въпреки 
силния скептицизъм на онова време (скептицизъм, останал трайна ха-
рактеристика и на повечето години от прехода)4.

За перестроечните български нагласи говорят не само официални-
те изявления и публикации, но и неофициалните. В учредителната си 
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декларация, провъзгласена на 3 ноември 1988 г., Клубът за подкрепа 
на гласността и преустройството в България декларира: „Учредители-
те на Клуба се надяват, че неговата дейност ще направи процесите на 
преустройството, гласност и демокрация в нашето общество по-интен-
зивни и ще обедини усилията на широки слоеве от интелигенцията и 
обществото като цяло за довеждане на този процес до успешен край“5. 
Известно е, че документите на българските дисидентски организации 
са писани на „езоповски“ език6. Затова дисидентските декларации в 
подкрепа на „перестройката“ не бива да се възприемат безкритично 
като истински намерения, а като защитна тактика. Но влиянието на 
дисидентските послания зависи не толкова от скритите им намерения, 
колкото от реалните им изявления: всъщност това, според Вацлав Ха-
вел, е и основната характеристика на дисидентството – открито про-
тивопоставяне на принципите, върху които се гради властта7. Това е 
разликата между документите на българските дисиденти и централно-
европейските им събратя.

Значение има и още една обществена позиция от периода, пред-
шестващ началото на прехода – тази на властите. Тя трябва да бъде 
съпоставена с позициите на дисидентските движения, за да се полу-
чи балансираната картина на състоянието на обществените нагласи в 
изходното положение. За да можем да сравним българските нагласи с 
тези на социалистическите страни, които са най-напреднали в общест-
вените промени, ще си послужа с примера на Полша.

Поредната стачна вълна, този път от пролетта и лятото на 1988 г., 
принуждава ръководството на Полската обединена работническа пар-
тия (ПОРП) да капитулира пред обществото и да покани нелегалната 
„Солидарност“ на преговори за начина, по който да бъде осъществена 
промяната в обществено-политическата система в Полша8. Това е на-
правено на първата в региона Кръгла маса, която започва дейността си 
на 6 февруари 1989 г. Периодът от началото на Кръглата маса до избо-
рите от 4–18 юни 1989 г. е истинското начало на промените не само в 
Полша, а и в цяла Източна Европа. Затова съпоставката на очакванията 
за целите на промените в Полша може да се направи още тогава.

Целите, които си поставят старите (ПОРП) и новите сили („Со-
лидарност“), могат да се открият в решенията на Кръглата маса, по-
дписани на 5 април 1989 г. Те очертават промените в различните сфе-
ри – политическата, икономическата, социалната и т.н. Общата цел на 
споразумението е утвърждаването на: „принципите на бъдещата поли-
тическа система, произтичащи от неотменимото право на гражданина 
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да живее в държава, която изцяло реализира суверенитета на народа“9. 
Най-важни за момента изглеждат обещанията за „нов икономически 
ред“, разшифрован като: „развитие на самоуправлението и участието 
на работещите; свободно оформяне на структурите на собствеността; 
развитие на пазарните отношения и конкуренцията; ликвидиране на 
остатъците от командно-административната система и ограничаване на 
централното планиране до очертаването на държавната икономическа 
политика, реализирана с помощта на икономически лостове; единна 
финансова политика към предприятията; подчинение на механизмите 
за подбор на ръководни кадри в предприятията на критерия за профе-
сионална компетентност“10. Тези формулировки обаче говорят по-скоро 
за компромиса между властта и опозицията, с който може да се обяс-
ни и твърде общата политическа цел (суверенитетът) и ограничаването 
на икономическите искания до границите на икономическата реформа, 
стартирана от правителството през 1988 г.

Доста по-свободни са двете основни полски политически сили 
в предизборната си пропаганда за първите в Източна Европа плура-
листични избори (те не са изцяло свободни, тъй като опозицията се 
състезава само за една трепа от депутатските места и за новоучре-
дения сенат). Затова с оглед на темата е важно да се видят целите, 
обявени от „Солидарност“ и от управляващата коалиция през про-
летта на 1989 г. Предизборната програма на Гражданския комитет 
„Солидарност“ (29 април) отговаря на въпроса „Към какво ще се стре-
мим?“ така: „Нашата цел е народният суверенитет и независимостта 
на страната, създаване на Жечпосполита. Искаме да постигнем тази 
цел, като използваме методите на легалната дейност, парламентарна-
та политическа борба. Стремим се към утвърждаване на човешките и 
гражданските права, за да могат свободните хора заедно да изграждат 
своята държава. Стремим се към преустройване на икономиката и към 
нова обществена политика, за да може трудът отново да намери своя 
смисъл, а хората да получат полагащите им се достойни условия за 
живот“11. Доста по-кратко и без ясно изразена визия за бъдещето е 
обръщението на правителствената коалиция, което има по-скоро раз-
яснителен, отколкото призивен характер: „Извършващите се в Полша 
най-важни системни преображения са резултат от нашата инициатива 
и воля за споразумение [...] Дълбоките преображения на социализма 
привличат световното обществено мнение. Те доказват, че в този строй 
може да се запази онова, което е автентичен принос на хората на труда, 
като се отхвърлят старите схеми и догми [...] Поляците трябва да живе-
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ят по-добре. За тази цел не са достатъчни само политическите рефор-
ми. Необходима е дълбока икономическа реформа, програмата за която 
имаме ние. Ние стъпихме решително на пътя за реализацията ѝ.“12

За какви нагласи говорят документите, предшестващи повратни-
те избори в най-революционната страна от Източния блок – Полша? 
Видно е разминаването в обществената перспектива – „Солидарност“ 
отново поставя ударението върху суверенитета и независимостта, 
докато ПОРП се стреми към „автентичен“ социализъм, прочистен 
от схеми и догми. Но независимо от тези по-скоро идеологически 
различия и в двете програми е залегнала перспективата промените 
да доведат до по-добър живот за всички граждани („достойни усло-
вия за живот“ при „Солидарност“ и „по-добър живот“ при ПОРП). 
Накратко казано, целта на основните политически сили в Полша в 
навечерието на прехода е страната да се демократизира и да се оси-
гури добър живот на поляците.

Как изглеждат нещата в България в навечерието на „големите про-
мени“. Водеща нагласа в ръководството на БКП е необходимостта от 
„революционна“ промяна на системата13, но още при първите ѝ стъп-
ки се оформят вътрешнопартийни различия, свързани с начина за из-
вършването на промяната. Тодор Живков предпочита дирижираната 
отгоре икономическа реформа, целяща не просто пазарна система, а 
въвеждане на „капитализъм“ по китайски образец, при решаване на 
първо място на икономическите проблеми, а политическата реформа 
да следва икономическата (това личи от многобройни изказвания на 
Живков в периода 1987–1989 г.14). Докато оформилата се през 1989 г. 
група на противниците на Живков виждат в започналите промени въз-
можност да му се противопоставят чрез безпрекословно следване на 
съветския горбачовски път. Един от най-ярките примери за вътрешно-
партийно противоборство е откритото писмо на Петър Младенов от 
24 октомври 1989 г., в което обвинява Живков, че „доведе страната до 
дълбока икономическа, финансова и политическа криза, че [...] „успя“ 
да изолира България от света, че стигнахме дотам, че се изолирахме 
дори от СССР“15. И тъй като Андрей Луканов и Петър Младенов имат 
най-големи заслуги за започването на българския преход, формулира-
ните от тях цели на 10 ноември 1989 г. играят важна роля.

На пленума на ЦК на БКП, проведен на 13 декември 1989 г. (пър-
вият, в който новото ръководство има възможност да направи по-за-
дълбочена оценка за състоянието на страната и да обяви целите на 
промените), посочените от новия генерален секретар на БКП Петър 
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Младенов цели прозвучават по следния начин: „извеждане на стра-
ната от кризата в икономическата и социалната сфера, към създаване 
на демократична правова държава, към радикалното преустройство 
на партията, към изграждането на истински демократичен и хуманен 
социализъм“16. Малко по-късно, на 23 януари 1990 г., по време на пре-
говорите на българската Кръгла маса Андрей Луканов повтаря тази 
крайна цел: „БКП предлага на нашето общество реална програма за 
по-нататъшно развитие – програма за изграждане на демократичен и 
хуманен социализъм в НРБ.“17 Ако сравним тези формулировки с ре-
зултатите от прехода, няма как да избягаме от извода, че за хората, по-
ставили си подобни цели, и за онези, които са им повярвали, преходът 
може да бъде оценен само като пълен провал, тъй като в наше време за 
никакъв социализъм не може дори да се говори.

Как изглежда процесът на целеполагане от другата политическа стра-
на – тази на противниците на БКП и на социалистическата система?

Според учредителната декларация на създадения на 7 декември 
1989 г. СДС, общите цели звучат по следния начин: „гражданско об-
щество, политически плурализъм, многопартийна система, правова 
държава и пазарна икономика“18. Те са конкретизирани в един дълъг 
описателен текст за различните сфери от обществения и стопанския 
живот, но издържани все в същия дух. Ако сравним тези постановки с 
предизборната програма на полската „Солидарност“, ще видим голямо 
подобие. Може да предположим, че то се дължи на по-голямата доза 
идеализъм и липса на управленски опит при СДС, но и на стриктното 
следване на полския пример. Когато обаче съпоставим така формулира-
ните цели с резултатите от прехода, като че ли привържениците на СДС 
не би трябвало да оценяват прехода като провал. Всички техни искания, 
поне по формални показатели, вече са постигнати – с други думи, цели-
те на новите политически сили в началото на прехода са били по-реа-
листични и отговарящи на общата посока на преобразуванията.

* * *

През първите години на прехода преобразуванията се осъщест-
вяват в различните държави от бившия Източен блок с различна ско-
рост (в централноевропейските и прибалтийските най-бързо, в бал-
канските малко по-бавно, а в постсъветските най-бавно), но всички 
те се развиват в обща посока и имат общ характер. Първите резул-
тати от трансформацията надхвърлят и най-смелите предвиждания 
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на противниците на социализма от времето преди 1989 г., както и 
най-мрачните опасения на управляващите дотогава комунисти, ко-
ито бързо се отдалечават от тогавашния си облик и идеология по 
посока на социализъм/социалдемокрация.

Едновременно с промените идват и първите големи изпитания, 
които предизвикват еволюция в целите. Още в предизборната си плат-
форма за изборите от декември 1994 г., които печели с абсолютно мно-
зинство, наследилата БКП–БСП говори на първо място за необходи-
мостта да се преодолеят негативните последици от промените и едва 
след това за перспективата „Излизането от кризата, изграждането на 
демократична, социална и правова държава, модернизацията на бъл-
гарското общество“ чрез „съзнателното участие на всички граждани 
на България – работници и предприемачи, интелектуалци, земеделци 
и търговци, служители и ръководители“19. В Правителствената про-
грама на Жан Виденов, изработена през 1995 г., целите са сведени до 
„утвърждаване и развитие на България като парламентарна република 
с демократично гражданско общество и съвременна социална пазар-
на икономика“20. Ясно проличава отказът от оповестения в начало-
то на прехода демократичен социализъм и свеждането на целта до 
общи за всички политически сили положения. Основната причина за 
това е обществената криза, предизвикана от реформите при първото 
правителство на СДС. Състоянието е описано в мрачни краски, как-
то отива на предизборна програма на опозиционна партия: „Народът 
ни е заплашен с нищета и несигурност. Скована е предприемчивостта 
на гражданите. Кризата ражда престъпност, каквато обществото не бе 
виждало. Потресаваща некомпетентност и умисъл унищожават ин-
дустрията – стопанската мощ на България. Разруха и парализа заду-
шават земеделието. Расте безработицата. Цените пълзят неудържимо. 
Дълбока пропаст се отваря между обеднелите осем милиона и шепата 
свръхзабогатели. Страхът завладява милиони българи – страх за рабо-
тата, за здравето, за дома, за децата, за утрешния ден“21. И когато тази 
картина се свърже с резултатите от прехода, става ясно, че от привърже-
ниците на левицата той вече не се разглежда като нещо положително.

По-конкретно и силно оптимистично звучат целите на СДС при 
завръщането му на власт през 1997 г., след като опитът на правител-
ството на Жан Виденов да реализира „умерен преход“ се провалят. В 
правителствената програма на Иван Костов целите са записани така: 
„Да възстановим напълно частната собственост върху земята и възро-
дим българското земеделие; [...] Да създадем такава социална полити-
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ка, при която всеки български гражданин да бъде сигурен за днешния и 
утрешния си ден; [...] Да въведем ред и спокойствие за гражданите, да 
се преборим с организираната престъпност и мафията; [...] Да задър-
жим българските младежи в България, като им осигурим възможност 
за творческа реализация и шанс за по-добро бъдеще; [...]  Да съхра-
ним добрите традиции в образованието и културата, като същевремен-
но създадем условия за активен обмен с най-напредналите страни и 
творци“22. Но програмата е толкова амбициозна, че няма как да бъде 
реализирана. Събудилото се в началото на 1997 г. гражданско недовол-
ство е насочено срещу миналото, олицетворявано от БСП, и е обърнато 
към бъдещето в лицето на новоизбрания президент Петър Стоянов и на 
Обединените демокнратични сили (ОДС). Еуфорията от „февруарска-
та победа“ дава свобода за действие на новото правителство на Иван 
Костов, създадено след предсрочните избори от април 1997 г. Високата 
обществена подкрепа създава благоприятен климат за кардинални ре-
форми и позволява на правителството първо в годините на прехода да 
реализира пълния си четиригодишен мандат. Но цената на промените 
се оказва толкова висока, че СДС преживява тежко поражение в след-
ващите парламентарни избори.

Първият опит за обобщение на резултатите от прехода е направен 
в края на първото десетилетие от началото му – през 1999 г. Според 
Збигнев Бжежински тогава „е дошъл моментът да се направят някои 
основни изводи – добри и лоши“23. Преходът е оценен от различни 
гледни точки, но със сходни изводи.

В оптимистичен тон е равносметката на българския президент Пе-
тър Стоянов: „Най-големият успех, според мен, е това, че българският 
народ решително скъса с манталитета на държава, която беше верен 
сателит на една комунистическа система“24. Но посоченият успех е на-
сочен по-скоро към външнополитическия облик на България, а не към 
това, което истински интересува българите – жизненото им равнище.

Доста по-балансиран е погледът на някои външни наблюдатели. 
Директорът на мисията на Американската агенция за международно 
развитие (ААМР) в България Джон Грант изразява общото впечатле-
ние за изненадващата продължителност на прехода: „разминаването с 
предварителните представи е, че когато започна дейността си в региона, 
ААМР първоначално бе планирала, че ще бъде ангажирана само ня-
колко години. Според графика ни трябваше да сме изпълнили мисията 
си много преди настоящия момент, а ето че сега основно преработваме 
плановете си и правим стратегия до края на 2010 г.“ Основното пре-
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дупреждение на Грант обаче е друго: „Очевидно трябва да се обръща 
много повече внимание на социалното измерение на реформата, за да се 
запази социалния мир, да се съхрани човешкото достойнство“25.

Още по-критичен към резултатите от българския преход е пред-
ставителят на ПРООН за България Антонио Виджиланте. Благода-
рение на доброто си познаване на българските преходни реалности 
той прави по-мащабен анализ: „В началото на 90-те години мнозина 
очакваха, че спазването на всички човешки права, съчетано с либера-
лизацията на икономиката, от само себе си ще установи необратими, 
буквално „верижни“ преходи. Автоматично хората от посткомунис-
тическите страни ще се радват на пълна демокрация и значително 
подобряване на стандарта. Ние станахме свидетели на дълбоки по-
следователни промени, които се случиха в много кратък интервал 
от време, но очакваното подобрение в жизнения стандарт на хората 
не е постигнато засега“26. Още по-важен е следващият общ извод на 
Виджиланте за „прехождаща“ Източна Европа: „Едно от най-нови-
те проучвания на ПРООН сочи, че няколко милиона души, които са 
починали през 90-те години, щяха да оцелеят, ако равнищата на про-
дължителност на човешкия живот, постигнати преди, бяха запазени. 
Последното десетилетие се характеризира с нарастване на злостор-
ничеството и с висока обща заболеваемост. Посткомунистическите 
страни преживяват непрекъснат спад надолу на равнищата на бед-
ност [...] От всички възможни характеристики на прехода като че ли 
емблематична си остана несигурността на човешкия живот. Това оз-
начава несигурност на идентичността във физически, политически, 
социален и икономически аспект“27.

С други думи, докато политиците (в лицето на управляващите) се 
опитват да покажат успехите на прехода и общата позитивна перспек-
тива, то чуждестранните наблюдатели и анализатори предупреждават 
за негативните тенденции не с цел да извлекат политически дивиден-
ти (това е мотивът е опозицията), а да стимулират източноевропейците 
да ги преодолеят. С разминаването между „пропагандата на успеха“, 
лансирана от правителството на Костов, и усещането за обедняване и 
влошаване на жизнената среда на голяма част от българите може са се 
обясни и неуспехът на опита в средата на 1999 г. да се обяви приключ-
ването на реформите, а оттам и на прехода. На 30 юни с.г. в парламента 
министрите на икономиката и финансите Александър Божков и Мура-
вей Радев оповестяват деноминацията на лева (от него се премахват три 
нули, което го изравнява с резервната валута на българския валутен борд 
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марката), и край в преструктурирането на икономиката. Но българите 
изобщо не приемат идеята, че преходът е завършил с толкова негативни 
обществени резултати. Затова идеята да се оповести края на прехода 
през 1999 г. отминава без видима обществена реакция и последици.

* * *

В началото на новото хилядолетие, което съвпада и с голяма про-
мяна в обществените нагласи, демонстрирана от изборната победа на 
току що създадената от бившия български цар Симеон Сакскобурггот-
ски политическа сила – Национално движение Симеон Втори (НДСВ), 
отново се поставя въпросът за равносметката на прехода.

През 2004 г. социолозите Андрей Райчев и Кънчо Стойчев ланси-
рат тезата, че разрушаването на двуполюсния политически модел (в 
изборите от 17 юни 2001 г. резултатът на НДСВ – 42.74%, надхвърля 
общия сбор от гласовете, подадени за ОДС – 18.17%, и за Коалиция за 
България – 17.24%) показва смяната на постсоциалистическия модел 
с постпреходен, с други думи – това е краят на прехода28. Тази теза е 
отхвърлена с възмущение от голяма част от обществото и от анализа-
торите на процесите. И отново причина за това не са научни доводи, 
а незадоволителните за обществото резултати от преобразуванията. 
За мнозинството българи краят на прехода ще настъпи тогава, когато 
бъдат реализирани обещанията не само за свободен, но и за богат и 
сигурен живот, дадени в началото на прехода.

Едва когато България е приета за пълноправен член на Европейския 
съюз на 1 януари 2007 г., трудно може да се оспорва извода за край на 
прехода. Това е и официалното признание за България като демократич-
на страна с действаща пазарна икономика. Това събитие бележи края на 
пътя, по който страната тръгва на 10 ноември 1989 г. Ако сравним Бъл-
гария от 2007 г. с целите, поставени от новите политически сили (СДС) 
през 1990 г. – политически плурализъм и пазарна (капиталистическа) 
икономика от западен тип, те са напълно постигнати. За привържени-
ците на десните антисоциалистически сили преходът би трябвало да се 
оцени като голям успех, но не такива са водещите чувства.

Проблемът с общественото усещане за резултатите от прехода е 
в това, че верните привърженици на СДС в края на прехода вече са 
пренебрежимо малко като брой и като възможност да влияят върху 
общите нагласи. Вторият проблем при прокапиталистическите на-
гласи, лансирани от СДС, се състои в това, че обещаната свобода на 
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частната собственост и инициатива дава възможност само на мал-
ка част от обществото да забогатее, а не на всички, както повечето 
привърженици на СДС смятат. Обяснението за разминаването меж-
ду очакванията и резултатите може да се открие още в думите на 
Виджиланте от 1999 г.: „Неравенството на доходите се е увеличило, 
но не до степента на някои западни държави“29. Те показват, че тол-
кова дразнещото българите неравенство не е плод на изкривяването 
на прехода, а е присъщо на капитализма изобщо. А недоволството 
идва от разминаването между идеалистичната представа в България 
за западните държави и за капитализма, изградена благодарение и на 
пропагандното противопоставяне между Изтока и Запада в годините 
на Студената война, и реалността при новия български капитализъм, 
който е не само несправедлив, но и нецивилизован.

Значение за оценката на прехода имат не само първоначалните цели, 
а и тяхната еволюция в твърде дългия преход. Продължителността на 
прехода е сред факторите, които подсилват усещането на обществото 
за провал. Ще припомня – през 1990 г. прогнозите бяха, че преходът ще 
бъде труден (по думите на Ралф Дарендорф ще трябва преминем през 
„долината на сълзите“), но най-трудният – за Съветския съюз, може 
да продължи цяла епоха, а именно 20 години, докато за нашите страни 
голямата продължителност се измерваше с 4–5 години. В края на краи-
щата обаче, „лошият сценарий“ се оказа реалният за нас.

Погледнат ретроспективно, българският преход създава механи-
зма за преминаване от големи надежди към големи разочарования, 
при който колкото по-големи са надеждите, толкова по-горчиво е раз-
очарованието. Този механизъм се повтаря при първото правителство 
на СДС през 1991–1992 г., при завръщането на БСП във властта 1994–
1997 г., при правителство на Иван Костов от ОДС 1997–2001 г. при 
управлението на „добрия цар“ Сакскобургготски 2001–2005 г., а по по-
добен начин – с големи надежди, започна и настоящото управление на 
харизматичния и умел популист Бойко Борисов през лятото на 2009 г.

Погледнато от Европа и света най-големия успех в прехода на 
Източна Европа е геополитическата преориентация от Изток на За-
пад. Първите три бивши социалистически страни – Полша, Унгария 
и Чешката република, още през март 1999 г. се присъединяват към 
Северноатлантическия пакт, а през 2004 г. ги последват още седем, 
между които е и България. Дълбочината на тази промяна за България 
може да се види, като се сравни с позицията ѝ преди 1989 г. – на най-
верен и послушен съюзник на СССР във Варшавския договор. Веро-
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ятно и поради това историческо обстоятелство, присъединяването на 
България към Северноатлантическия пакт (НАТО) не предизвиква еу-
фория по подобие на реакцията в страни като Полша, Унгария или Ру-
мъния. Традициите продължават да поддържат относително високото 
равнище на русофилство в българското общество30, затова усещането 
за външнополитическите успехи на прехода не се оказва достатъчно 
интензивно, за да промени общата оценка за прехода.

Като успех е възприето пълноправното членство в Европейския 
съюз, което в годините на прехода е определяна като безспорна цел. 
Но и то не успява да създаде дълготрайно задоволство от постигна-
тото както заради първоначалните ограничения (особено в трудовия 
пазар), така и заради запазената позиция на България на най-бедна 
страна от ЕС. Българските надежди от придобивките от външнополи-
тическата преориентация са толкова преувеличени, че не могат да се 
осъществят на практика31. В Полша причина за засилените антиевро-
пейски настроения е в разминаването с първоначална цел – суверени-
тетът, защото при присъединяването си към ЕС Полша е принудена да 
се откаже от част от него.

Една от най-ярките днешни позиции за отхвърляне на целия пре-
ход идва от крайно ляво – изразява я един от критично настроените 
юристи от епохата на социализма, но еволюирали наляво в началото 
на прехода Велко Вълканов (бивш депутат от Великото народно събра-
ние и кандидат на БСП за президент през 1992 г., без да е бил член на 
БКП или на БСП): „С Ноемврийския пленум на ЦК на БКП започна 
разпадът на нашата държава. Наложена ни бе безогледно действаща-
та капиталистическа система. Нашата промишленост бе разгромена, а 
кооперативното ни земеделие бе направо ликвидирано. Безумната идея 
на Желев да се връща земята в реални граници доведе до нейното раз-
дробяване, което изключи модерната ѝ обработка. Обществената соб-
ственост бе буквално разграбена. В разграбването ѝ се включи и един 
бивш цар. Културата се срина. Вместо култура имаме чалга. Престъп-
ността, наркоманията, проституцията станаха нормално обществено 
явление. България се обезбългарява. Загубихме и суверенитета си. Не 
сме държава, а подопечна територия. Следваме не своите, а чуждите 
национални интереси.“32 В тази позиция има много истини, но тя е 
твърде едностранчива, затова не става масова. По същия начин биха 
могли да се изброят и положителни последици от прехода – свободата 
на словото, на политическо действие, на движение, на избор на място 
за живеене, на икономическа инициатива и т.н.
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След всичко казано, как можем да си отговорим на въпроса провал 
ли е преходът на Източна Европа и по-конкретно българският? От глед-
на точка на обществените нагласи, това изглежда така. Почти никой от 
съвременните източноевропейци и българи няма усещането, че е полу-
чил в пълна степен обещаното от поредната голяма промяна. Същевре-
менно, историческият анализ показва, че Източна Европа и България, 
макар и по-бавно от очакваното, е реализирала основните цели на пре-
хода – да премине към политически плурализъм и пазарна икономика и 
да стане част от богатия и развит Запад. Проблемът е, че източноевро-
пейците и българите все по-малко харесват своите политически партии, 
експлоататорския капитализъм и мястото си като периферия на Запада. 
Тази ситуация ни напомня стария израз – внимавай какво си пожела-
ваш. Защото параметрите на днешното общество отговарят на рамка-
та на целите от началото на прехода, но това, което беше желано през 
1989–1990 г., вече не е достатъчно днес. Променящите се цели обаче са 
добър признак, тъй като поддържат надеждата, че по-доброто общество 
все още е пред нас в бъдещето, а не е останало зад нас в миналото.
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проваЛъТ На поЛСКаТа оБЕДИНЕНа раБоТНИЧЕСКа 
парТИЯ (порп) На ИЗБорИТЕ прЕЗ ЮНИ 1989 Г.

Диана Иванова

Четиридесет годишното управление на Полската обединена ра-
ботническа партия (ПОРП) е съпътствано от чести провали като в по-
вечето случаи икономическите неуспехи водят до политически кризи. 
Така се случва през 1956, 1970–1971, 1980 г., а провалът на стопан-
ската реформа от средата на 80-те години на ХХ в. стои в основата на 
рухването на системата от съветски тип в Полша. Именно породената 
от нея стачна вълна от август 1988 г. принуждава комунистическия 
елит да започне безпрецедентните за Източния блок преговори с опо-
зицията в лицето на нелегално съществуващия профсъюз „Солидар-
ност“, най-важният резултат от които е решението за провеждането на 
полусвободни избори. Катастрофалната изборна загуба на ПОРП през 
1989 г. е първият сериозен сигнал за това, което предстои да се случи 
през есента –  задействан е механизмът на политическото домино, до-
вел до падането на „Желязната завеса“. Затова не случайно западните 
наблюдатели посочват, че изборите създават нов свят.

Споразумението от „кръглата маса“ и последвалото го решение 
на Сейма от 7 април 1989 г. изборите да се проведат през юни, при-
нуждава опонентите да започнат незабавна предизборна кампания. 
Още същия ден дейците на „Солидарност“ решават максимално да 
използват всяка възможност, тъй като изборите не са напълно свобод-
ни1. На 8 април Гражданският комитет при Лех Валенса вече е натова-
рен с ролята на предизборен щаб на обединената опозиция. 

Новата политическа обстановка в Полша е необичайна за управля-
ващата коалиция, свикнала да се намира под „защитния чадър“ на ар-
мията (след 1981 г.), който да я предпазва от нежелани предизвикател-
ства. Такова мнение споделя и Войчех Ярузелски в разговор с Михаил 
Горбачов през април 1989 г. Според полския лидер, Партията трябва 
да докаже в честно състезание своето право да ръководи държавата. За 
постигането на това е необходимо тя да оглави промените и да стане 
проводник на националното съгласие, възможност за което ѝ дава ор-
ганизирането на „кръглата маса“. На срещата ген. Ярузелски отбеляз-
ва с огорчение, че създадената година по-рано комисия за изясняване 
на „белите петна“ в историята на двустранните отношения няма на-
предък по проблема за Катинската трагедия2. Чрез този свой неуспех 
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ПОРП губи битката за общественото и историческото съзнание на по-
ляците. Тя е принудена да настоява за ускоряване на изборите, докато 
все още има известно влияние в обществото.

На 17 април по предложение на комунистите са уточнени датите 
за двата тура на изборите – 4 и 18 юни. На следващия ден Политбюро 
определя като стратегическа задача на партията включването на кон-
структивната опозиция в колективно провеждана предизборна кампа-
ния. Добре обмисленото предложение обаче не получава очакваната 
от неговите автори подкрепа. В изказванията дори на коалиционните 
партньори на ПОРП все по-често се атакува комунизмът, което от-
слабва позициите на управляващите.

Опозицията, от своя страна, предприема бързи действия, тъй като 
се опасява, че по-добре организираният партиен апарат ще има пре-
възходство. Тя се стреми максимално да използва всяка възможност, 
тъй като изборите не са напълно свободни, което обяснява и някои 
недемократични действия на нейното ръководство. На 23 април, три 
дена след като Върховният съд повторно (след есента на 1980 г.) ре-
гистрира „Солидарност“, е приета предизборната програма, а лично 
Валенса одобрява всички кандидати за депутати. В края на месеца 
на среща в Гданск той се фотографира с всеки от тях в корабострои-
телницата. Направените снимки се използват като предизборни пла-
кати, на които от ръката на Валенса е написано посланието „Трябва 
да победим!“3. Така се внушава на гласоподавателите, че трябва да се 
доверят на човека, довел „дългия поход“ до успешен край. 

На 1 май започва серия от митинги и шествия на опозицията. Най-
голямата от тези прояви е организирана във Варшава и в нея участват 
почти 100-хиляди души. На 8 май излиза първият брой на ежедневника 
„Газета Виборча“ (Gazeta Wyborcza), чието съществуване е договорено 
на „кръглата маса“. Вестникът е продължител на списанието „Тигодник 
Мазовше“ (Tygodnik Mazowsze), който спира да излиза, а неговата ре-
дакторка Хелена Лучиво заедно с Адам Михник започват да ръководят 
новия вестник. На 9 май телевизията излъчва първото предаване от по-
редицата „Студио Солидарност“, звуков сигнал на което става военна 
песен, позната от нелегалното „Радио Солидарност“4.

Към кампанията спонтанно се присъединяват десетки хиляди 
граждани – от гимназистите, които разпространяват позиви и раз-
лепват плакати, през възрастните дами, осигуряващи постоянно при-
съствие в непривлекателните помещения на щабовете, до звездите от 
сцената и спорта. Основно място в нея се отделя на икономическите 
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въпроси и на материалните искания, а също и на разкриването недос-
татъците на системата.

Управляващата коалиция е по-пасивна в своята агитация. Тя раз-
чита твърде много на сигурните 65% от местата в Сейма, на контрола 
си върху средствата за информация и на обществената популярност 
на своите кандидати. Нейният лозунг „С нас е по-сигурно“5 не е осо-
бено удачен за парламентарни избори и по думите на италиански 
журналист подхожда повече за реклама на контрацептиви. Опитите за 
настъпателни действия, които комунистическото ръководство пред-
приема, не му донасят очаквания  успех. На 9 май 1989 г. Политбюро 
приема решение предизборната борба да бъде насочена към компро-
метиране на опонентите. За целта се прибягва към „припомняне“ на 
евентуалното партийно минало на кандидати от опозицията, както и 
на техни антиклерикални ангажименти. Властите обвиняват своите 
конкуренти, че се отказват от лозунгите си за „абсолютна свобода 
и пълна демокрация“, тъй като централно определят претендентите 
и стриктно спазват решението си да издигат само по една кандида-
тура за всеки от мандатите. Те не одобряват и факта, че опозицион-
ните дейци „първи пристъпиха към набиране на парични средства, 
включително и от чужбина, с което нарушиха добрите политически 
обичаи в страната, да не се разчита на външна помощ в предизбор-
ната борба“6 (друг е въпросът дали в последните четири десетилетия 
изобщо има предизборна борба).

Комунистическият елит се надява, че от полза за неговите канди-
дати ще бъде и фактът, че според избирателния закон вотът е негати-
вен – избирателите трябва да зачеркнат всички, които не искат да вля-
зат в парламента. Разчитат прекалено много и на дисциплинираността 
на собствения електорат, което им изиграва лоша шега.

 Поведението на управляващите, които свободно използват моно-
пола си във властта за подпомагане на кампанията, не е изненадващо. 
За да запазят контрола си върху медиите, начело на Съвета за радио 
и телевизия е назначен правителственият говорител Йежи Урбан. Не-
популярните мероприятия на стопанската реформа са отложени за по-
късен етап, а снабдяването на магазините се подобрява.

В тяхна полза са и официално публикуваните резултати от соци-
ологическо проучване, проведено през май. На въпроса какъв трябва 
да бъде смисълът на обществено-политическите промени в страната 
22,4% от поляците отговарят, че това е реформа на съществуващия 
модел на социализма; 38,6% са за въвеждане на нов модел на социа-
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лизма; 22,4% от анкетираните се обявяват за отхвърляне на социалис-
тическия строй, а 17,3% не дават отговор7. Резултатите от проучването 
показват, че дори според радикално настроеното полско общество со-
циализмът все още има бъдеще.

Динамиката на събитията обаче много скоро коренно променя си-
туацията в Полша. На 4 юни вечерта изборният щаб на ПОРП конста-
тира, че се „очертават ясните контури на поражението“. Резултатите от 
първия тур на изборите надхвърлят и най-смелите очаквания на опо-
зицията. От 161 места, оставени за свободен избор в Сейма, тя печели 
160 (за тях гласуват повече от 50% от избирателите). В Сената, който 
е с по-ограничени правомощия, „Дружината на Валенса“ получава 92 
от 100 места, за които се гласува по мажоритарната система. От общо 
299 избираеми депутатски кресла (и в двете камари) управляващата 
коалиция успява да спечели едва пет. От 35 нейни кандидати, които са 
в „националната листа“ (там е цялата върхушка), в парламента влизат 
само двама8. Дори Александър Квашневски, един от най-добре пред-
ставилите се кандидати на комунистите с 38,4%, не успява да влезе в 
Сената. Разгромяващата победа на опозицията е приета като триумф 
на „Солидарност“  и тотално поражение на управляващата коалиция, 
в чийто лагер настъпва паника.

„Мислехме за 4 години напред. Очаквах крачка към демократи-
зация, но виждах „Солидарност“ в ролята на опозиция. Не смятах, че 
веднага ще вземе властта“, споделя по-късно Лешек Милер от ръко-
водството на ПОРП. „Солидарност“ получи много повече от онова, 
което искаше“, отбелязва той9. 

На 5 юни, преди да са обявени официалните резултати от първия 
тур, се провежда разширено заседание на ЦК на ПОРП, на което се 
анализират причините за поражението и се обсъждат по-нататъшните 
действия на партийното ръководство. Според секретаря на ЦК Ю. Чи-
рек изходът от вота е предопределен много преди самите избори, тъй 
като хората вече са решили за кого ще гласуват. Вътрешният министър 
Ч. Кишчак отбелязва: „Ние пипахме с „бели ръкавици“ без да вземем 
преднина дори при явните възможности“10. Той се опасява, че 65% от 
депутатските места няма да са достатъчни за формирането на коали-
ция, тъй като „Солидарност“ „стои и зад някои от нашите кандидати 
(например Фишбах11 в Гданск)“. Участниците в заседанието призна-
ват, че националната листа е грешка, която не бива да се повтаря на 
втория тур12. „Добре известно е, че дори партийните членове не са 
гласували за нашите кандидати.“ – споделя Ал. Квашневски. 
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Подобна констатация прави и правителственият говорител Йежи 
Урбан. „Дори най-твърдолинейните комунисти гласуваха за кандидати-
те на „Солидарност“, желанието за промяна беше повсеместно“13. 

Партийният елит констатира необходимостта от една „нова по-
литическа, идеологическа и организационна концепция“, тъй като 
в противен случай партията „ще бъде отхвърлена“. Като най-важна 
предстояща задача Ст. Чосек определя избора на президент. За целта 
„се нуждаем от 35 мандата, които загубихме“. Единственото решение 
в случая е да се търси подкрепата на опозицията. „Ако президентът 
е гарант за съществуването на политическото статукво, то това не е 
само наш вътрешен проблем, то е проблем на цялата социалистическа 
общност, дори на Европа [...] То може да доведе до разместване на 
пластовете в целия социалистически лагер“ – отбелязва секретарят на 
Централния комитет (ЦК)14. След направените анализи и коментари 
участниците в заседанието одобряват идеята за провеждане на разго-
вори с примаса Ю. Глемп и с опозицията, която трябва да се погрижи 
всички изяви, предизвикани от изборния успех, да имат мирен харак-
тер. Желанието на партийното ръководство да запази президентския 
пост обуславя решението за спешна среща с комисията по споразуме-
нието от „кръглата маса“, на която да се обсъди този въпрос.

Няколко години по-късно В. Ярузелски си спомня за деня след 
официалното обявяване на резултатите от първия тур: „Това беше шок, 
земетресение. Ясно осъзнавах, че резултатите означаваха не само не-
обходимостта да поделим властта, но и ускоряване на процес, който 
може да стигне много далече“15. 

Вторият кръг на изборите, проведен на 18 юни, затвърждава пре-
димството на опозицията. Гражданският комитет „Солидарност“ пе-
чели още седем места в Горната камара, с което броят на неговите 
сенатори става 9916, а също и останалото едно място в Сейма. В крайна 
сметка той изпраща 260 свои представители в Законодателния орган 
на страната, състоящ се от 560 члена. Запазените за управляващите 
65% (или 299) от депутатските места в Сейма се разпределят по след-
ния начин: 173 за ПОРП, 76 за ОСП, 27 за ДП и 23 за трите христи-
янски сдружения, участващи в коалицията. Избирателната активност 
на втория тур е още по-ниска – едва 25%17. Поляците демонстрират 
нежелание да упражнят правото си на глас в едни дългоочаквани, ма-
кар и частично предопределени, избори. Причина за слабия интерес 
към вота са не толкова призивите на радикалната опозиция за бойкот, 
колкото умората от „дългия поход“ и липсата на вяра, че някоя поли-
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тическа сила е способна да изведе страната от дълбоката криза. Това, 
разбира се, не намалява стойността на изборната победа на умере-
ната опозиция, която печели в борба с изключително известни лич-
ности – държавни ръководители, телевизионни звезди, активисти на 
католическата църквата (включително и примаса кардинал Ю. Глемп, 
кандидат от листата на комунистите).

Първите полусвободни избори в Източна Европа изиграват ролята 
на плебисцит „за или против реалния социализъм“. 

Стремежът на комунистите да се легитимират пред обществото, 
спечелвайки в честна надпревара с опозицията, претърпява пълен крах. 
Слабата предизборна кампания, прекаленото разчитане на сигурните 
65% и на популярността на техните кандидати не могат да се противо-
поставят на ентусиазма на дълго очаквалите действителни избори по-
ляци. Те оценяват възможността, договорена на „кръглата маса“, която 
надхвърля и най-оптимистичните им очаквания, и независимо от до-
пуснатите слабости и противоречията, породили се сред опозицията, не 
я пропускат. Вотът на избирателите категорично отхвърля провалилата 
се система, което подчертава нейната нелегитимност. Катастрофална-
та загуба на ПОРП и съюзниците ѝ създават условия опозицията да 
поеме властта четири години по-рано от предвиденото на „кръглата 
маса“, с което се ускорява рухването на „държавния социализъм“ в 
Европа, а самата партия се разпада половин година по-късно. 
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„пЛавНИЯТ прЕХоД“ – ИКоНоМИЧЕСКаТа поЛИТИКа 
На правИТЕЛСТвоТо На жаН вИДЕНов

Бисер Нушев

Преди малко повече от две десетилетия започнаха демократичните 
промени в нашата страна. За този период се смениха доста правител-
ства, всяко от които остави малко или много своя отпечатък върху об-
ществения живот на българския народ. За това време бяха извършени 
колосални промени в политиката, икономиката, културата и всички дру-
ги сфери, които влизат в понятието „обществено-политически строй на 
държавата“. И до днес сред хората, занимаващи се с история, има спор 
дали т.нар. „преход“ в България е завършил. Според едни с приемането 
на страната в Европейския съюз, което стана факт на 1 януари 2007 г., 
това време окончателно остана в историята, но според други – все още 
има елементи от миналото, които не позволяват да се твърди, че държа-
вата е с изградена капиталистическа обществено-политическа система. 
Настоящата работа изследва един малък отрязък от това време, който 
остави особено силни спомени у хората. Конкретната ѝ цел е да се опи-
та да докаже, че икономическата сфера, особено в днешно време, е една 
от най-сложно трансформиращите се, като в същото време е с най-го-
лям социален отпечатък, пряко влияещ върху живота на обикновените 
хора. Идеята е да се проследи политиката на отделните правителства 
в тази област, като акцентът се поставя на визията за реформи на пра-
вителството на Жан Виденов, което управлява сравнително кратко, но 
за сметка на това регистрира голям ефект, който завинаги ще остане в 
българската историческа памет.

На 10 ноември 1989 г. пада от власт един от най-дълго управлява-
лите български държавници – Тодор Живков. В този акт историческата 
наука вижда началото на промените, които трябва да трансформират 
България от държава със социалистическо управление и ръководна 
роля на Българската комунистическа партия (БКП) до държава с плу-
ралистичен политически модел и пазарна икономика. В последното 
словосъчетание се крие разковничето на това, което се характеризира 
като „преход“ и което изпълва смисъла на политическия и обществен 
живот в годините след тази дата. Първата част на отговорната задача 
се постига сравнително бързо, като през 1991 г. се приема нова кон-
ституция, която регламентира новото политическо амплоа на страна-
та. Заедно с това е избран и първият президент на вече „Република 
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България“ и хората постепенно започват да привикват с промените, 
които в началото се извършват изключително бързо и главоломно. 
Създават се нови политически партии, които оформят двете страни на 
политическото пространство, а именно дясно и ляво, като един срещу 
друг се изправят Съюза на демократичните сили (СДС – конгломерат 
от по- малки партии, определящи се като „десни“ и „антикомунисти-
чески“) и Българската социалистическа партия (БСП), която е пряка 
наследница на падналата от власт БКП. С немалко проблеми, но срав-
нително безболезнено, политическият живот на държавата става по- 
богат и пъстър, като след провеждането на първите избори се вижда, 
че промените в политическо отношение се утвърждават и изпреварват 
останалите сектори на обществения живот.

Икономическите преобразувания, обаче, изостават. Тук е мястото 
да се подчертаят трудностите, пред които се изправят новите управля-
ващи, от една страна, и изключителната значимост на тази област за 
живота на обикновените хора, от друга, което неминуемо води до зна-
чителни проблеми, съпътстващи нейната трансформация. Трябва също 
да се каже, че още преди 10 ноември в редиците на БКП има идеи за 
плавното трансформиране на социалистическото стопанство, изразе-
но с прословутия Указ № 56, които остават в историята. Началото на 
политическите промени и техния ход изпреварват тези в икономиката, 
което дълги години остава особеност на българския преход и негова 
хронична болка. От тук следва и заключението, че голяма част от но-
вата политическа класа, и от двете половини на пространството, няма 
човешки потенциал, който да проведе крайно належащите реформи в 
стопанската област.

Въпреки шоковото и донякъде неочаквано начало на преобразу-
ванията, правителствата преди Жан Виденов се опитват да започнат 
трансформацията на стопанския живот на България. През 1990 г. той 
е изправен пред катастрофа и навлиза в нея с пълна сила. Това се дъл-
жи на разпадането на Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ), 
с членовете на който държавата води почти целия си икономически 
живот. От друга страна, разпадането на съюза на съветските социа-
листически републики (СССР) през 1991 г. също нанася удар върху 
българите, защото голяма част от износа им е ориентиран именно 
към тази държава1. След няколко промени на „Дондуков №1“ (сгра-
дата на Министерски съвет) на власт идва коалиционно правителство 
с министър-председател Димитър Попов. То, заедно с Международ-
ния валутен фонд (МВФ), изготвя пакет от мерки за стабилизиране 
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на стопанството, който включва радикални трансформации, целящи 
тоталното преобразуване на икономиката, която да стъпи на „релси-
те“ на пазарното стопанство2. Сред тях са оттегляне на държавата от 
икономическия живот чрез продажба на държавните предприятия, 
стимулиране на създаването на частни дружества и разширяването на 
частния сектор, сериозно ограничаване на разходите на държавата и 
намаляване на дефицита в бюджета. Друг пакет включва намаляване-
то на държавната намеса в регулирането на икономическите процеси, 
което е в подкрепа на свиването на нейната роля като цяло. Българска-
та народна банка пък е натоварена със задачата да регулира равнищата 
на валутните курсове, най-вече този спрямо американския долар. Тази 
правителствена политика е подкрепена от международните кредитни 
институции, която подкрепа се изразява в заеми за страната, които да 
подпомогнат усилията ѝ. Това е изключително важно от гледна точка 
запазването на стабилността на политическата система и по- бързото 
навлизане в новите условия на стопанския живот. Успешните първи 
стъпки на Димитър Попов обаче скоро са заменени от „разхлабване“ 
на бюджетната дисциплина и „умора“ от реформи. Рестрикциите, с 
които започва кабинета, бързо преминават към увеличаване на дър-
жавните разходи, което води до увеличаване на дефицита на целия 
бюджет,3 от една страна, и намаляване на доверието на МВФ, от друга. 
Правителството залага на увеличаване на доходите на населението, 
което е политика, насочена към намаляване на социалната тежест на 
реформите, но която води до усилването на проблемите. 

Новата реформаторска вълна се поставя с избирането на изця-
ло дясно управление, в лицето на СДС и Филип Димитров в края на 
1991г. Новата власт поставя началото на връщането на земята и прива-
тизацията, както и на сериозното „затягане на коланите“ в бюджетната 
област. Според данните от 1992 г. Брутния вътрешен продукт (БВП) е 
с 7.7% по-малък от предходната година, което потвърждава виждане-
то за общостопанска депресия4. Въпреки това управляващите полагат 
много усилия към преодоляване на положението и постигат немалко 
успехи, базирани на затягане на фискалната дисциплина и продължа-
ване на започналите реформи. И в този случай обаче това продължава 
много малко време. През втората половина на 1992 г. отново има уве-
личение на държавните разходи и намаляване на рестрикциите, което 
води практически до отказ от реформи5. След неполучаване на вот на 
доверие от страна на парламента, правителството на Филип Димитров 
си подава оставката и е заменено от нов коалиционен кабинет на Лю-
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бен Беров. Той идва на власт през 1993 г. и дори не се опитва да при-
лага каквито и да било ограничения. Цялата година не се провеждат 
реформи, като в същото време се увеличават държавните разходи, ко-
ито поддържат работещите на загуба държавни предприятия. Отказът 
от промени води до влошаване на отношенията с кредитните инсти-
туции и спиране на външните заеми, което обрича правителството на 
провал. Неговото управление се характеризира от редица икономисти 
като „Беровото безвремие“ или „година изгубена за реформата“6. В 
резултат на това президентът Жельо Желев насрочва предсрочни пар-
ламентарни избори, които се подготвят от служебното правителство 
на Ренета Инджова и се печелят от коалиция между БСП и Българ-
ския земеделски народен съюз (БЗНС) с убедително мнозинство. На 
26 януари 1995 г. Народното събрание избира за министър-председа-
тел на Република България Жан Виденов7.

Новото правителство се посреща от всички с големи надежди. От 
него се очаква да започне дълго отлаганите реформи и окончателно да 
преобразува българската икономика в пазарна. В края на краткотрай-
ното си управление обаче то не само че не се справя с поставените 
задачи, но довежда страната до още по-голяма криза от тази от 1989–
1990 г. Къде се крият причините за този резултат? В какво се заключава 
стопанската философия на управляващите? Защо вместо да отговорят 
на обществените очаквания, те „хвърлят“ България в изключително 
тежка икономическа и социална криза? Отговорите на тези въпроси 
се намират в стойностите на основните икономически показатели, 
чрез които се измерва състоянието на дадено стопанство и техните 
размери по времето на управлението на социалистическата партия. За 
онагледяване на ситуацията се използват измерителите БВП, инфла-
ция, валутния курс на лева спрямо най-силната международна валута, 
а именно американския долар. Чрез тези индикатори може да се про-
следи развитието на националното стопанство за разглеждания период 
и въз основа на тях могат да бъдат направени редица заключения.

БВП отразява количественото измерение на всички произведени 
стоки и услуги в дадена икономика за определен отчетен период. Отчи-
тането на БВП обикновено е за тримесечие, но много разпространено е 
и на година. За по-добро представяне на разглеждания период се прие-
ма, че БВП за 1989 г. е 100%. Когато идва на власт през 1995 г., кабине-
тът на БСП заварва икономика, която е под тази граница. През 1989 г. за-
почва цялостен спад на производството, които продължава през всички 
години. Първата година на новата власт се характеризира с променливо 
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движение на този показател, като в края на годината неговият размер 
е около 72% от този от преди шест години8. За сравнение предходна-
та 1994 г. завършва на равнище около 75% от този през 1989 г. Някои 
историци дължат това минимално понижение на стабилизирането на 
държавните предприятия, което се дължи на увеличената издръжка от 
страна на държавата9, което от своя страна пък увеличава дефицита в 
държавния бюджет, за който ще стане дума по- нататък. Лекото ико-
номическо оживяване е последвано от нов срив, който се регистрира 
през следваща 1996 г., когато равнището на БВП спада до рекордните 
65%, и по този начин регистрира най- големия спад на този показател 
от началото на демократичните промени10. Разгледано по тримесечия, 
се вижда, че през четвъртото тримесечие на годината икономиката се 
свива най-бързо, което съвпада с пика на очерталата се криза. Още от 
началото на 1996 г. се наблюдават наченките на бъдещата криза, като 
нейната най-остра фаза се разгаря именно през зимата срещу новата 
година11. Едва след края на Виденовото управление през 1997 г. и ид-
ването на власт на правителството на Иван Костов спадът постепенно 
е преодолян и започва положителен ръст на БВП, макар и с по-ниски 
темпове. Интересното при този показател, което в най-пълна степен 
онагледява неговата тежест и история, е, че равнищата от началото на 
промените се достигат едва през 2008 г. и от тогава насам българската 
икономика се счита за изпреварила социалистическия период.

Инфлацията е вторият изключително важен икономически показа-
тел, който дава ценни данни за състоянието на стопанството в дадена 
страна. Този показател отразява стойността на обезценяването на па-
ричните знаци или с други думи следи за обедняването на хората и на-
маляването на покупателната способност на техните възнаграждения. 
Той е изключително важен, защото от неговото равнище зависят не 
само „здравината“ на стопанската сфера, но и пряко нормалният живот 
на хората. От началото на демократичните трансформации се наблюда-
ва сравнително високо равнище на инфлацията, което се дължи на пред-
приетите реформи и като цяло на обезценяването на лева, предизвикано 
от влошаването на икономическата обстановка. През 1991 г. страната 
преживява кратък период на хиперинфлация, който е преодолян бързо, 
като равнището ѝ тогава достига около 450%12. След него правителства-
та се стремят да контролират нивото ѝ, при което се постига горна гра-
ница от около 120%. Това не е малко, но е сравнително поносима грани-
ца. В началото на управлението си Виденов също следва тази политика 
и първата му година като министър-председател приключва със спад до 
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около 60%, което е реален успех на управлението. „Критичната“ 1996 г., 
обаче, носи нови предизвикателства и съответно нови стойности. Още 
от самото ѝ начало инфлацията започва да се покачва, като в края ѝ сти-
га невероятните 1500%, а през първите месеци на 1997 г. българските 
граждани преживяват втори период на хиперинфлация, този път в далеч 
по-големи размери. През първото тримесечие на годината индикаторът 
регистрира „космически“ равнища от над 1700%, което практически 
означава почти нулева покупателна способност на българската валута 
и съответно на българските граждани. Заключението, което може да 
се направи на базата на цитираните цифри, е, че през втората година 
от социалистическото управление и непосредствено към неговия край 
икономическата криза, отчетена по този показател, е в критичната си 
фаза. На практика парите изцяло се обезценяват, а хората обедняват. По 
отношение на спестяванията това означава, че те са загубени, тъй като с 
вложените пари не може да се купи почти нищо. Ценовите равнища се 
съобразяват с това обезценяване и изпреварват в пъти повишението на 
възнагражденията, което да компенсира увеличените цени, а това също 
означава обедняване на хората и влошаване на жизнения им стандарт. 
От гледна точка на взетите кредити, такива равнища на инфлацията са 
„добре дошли“, защото практически стойността на получените пари 
се равнява почти на нула за времето, в което трябва да бъде върната. С 
две думи: през 1997 г. бедността се увеличава три пъти в сравнение с 
1995 г., т.е. в края на управлението Жан Виденов оставя българите три 
пъти по-бедни, отколкото в неговото начало13.

В поместените по-долу схеми е изобразено графично движението 
на разгледаните показатели, от което става видно тяхната голяма про-
мяна през ключовата за управлението на БСП 1996 г.
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Движението на валутните курсове също е ключов показател за със-
тоянието на определена икономика. От тяхното равнище зависи ста-
билността и конвертируемостта на националната валута. То е пряко 
обвързан с равнището на инфлацията в стопанството и се числи към 
индикаторите, които характеризират т.нар. „инфлационни процеси“. 
Най-съществен за разглеждания случай е курсът на българския лев, 
спрямо американския долар. Веднага след 10 ноември 1989 г. левът 
постепенно започва да се обезценява спрямо долара, но управляващи-
те успяват да задържат този процес на сравнително ниски равнища. 
Същото нещо продължава да се практикува и през 1995г., но през 96-
та и този показател започва да отбелязва ръст. Равнищата се колебаят 
от около 74 лева за 1 долар, до около 487 лева за долар в края на годи-
ната. Най-високото равнище е отчетено през февруари 1997 г., когато 
е и периодът на хиперинфлация. Тогава, според официалния курс на 
Българската Народна Банка (за по-кратко БНБ), един долар се разменя 
срещу приблизително 2045 лева, като в обикновените обменни бюра 
дори достига 3000 лева14. Изразено в процентово отношение обезце-
няването на лева е 589.3% за 1996 г. и 264.5% за 1997 г.15.

Освен тези признаци има още няколко, чрез които може да се даде 
още по-пълна картина на икономическата ситуация, в която се намира 
България непосредствено преди, по време и веднага след управление-
то на кабинета „Виденов“. Един такъв е дефицитът на държавния бю-
джет, който отразява разликата в приходите, които се генерират от една 
икономика и разходите, които прави тя. Дефицит се получава, когато 
разходите надвишават приходите. Всички правителства от началото 
на промените до 95-та година завършват годината с дефицит. Това се 
получава, защото не се правят реформи, които да намалят държавните 
разходи, постоянно се увеличават социалните и почти всички плаща-
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ния, което натоварва неминуемо държавния бюджет. Дори правител-
ството, излъчено от СДС, не спазва необходимата дисциплина и по 
този начин дава лош „пример“ на опонентите си в лявата част на по-
литическия спектър. Жан Виденов наследява дефицит за 1994 г. в раз-
мер на около 34 млрд. лева, което е по- малко от предходната година. 
В резултат на провежданата политика този показател за 1995 г. отчита 
увеличение и достига 50 млрд. лева16, което означава, че направените 
разходи през годината се увеличават в пъти – пряк ефект от провеж-
даната от правителството политика. За 1996 г. не се намират сигурни 
данни, но ако се следва логиката и се отчетат фактите, може да се до-
пусне, че увеличението е още по-голямо. Основната причина за това 
е ангажиментът на правителството към поддържането на социалните 
придобивки на населението и покриване на загубите на държавни-
те предприятия, което натоварва фиска с допълнителни разходи. Не-
малко значение оказват и направените вноски по външния дълг на 
страната през 1995 и 1996 г. в размер на около 2 млрд. долара17. Това, 
съпроводено от слаба дисциплина и отказ от извършване на реформи, 
води до влошаване на този важен икономически индикатор.

Интересен показател за дела на държавата в икономическия живот 
е частта от цените, които държавата контролира. По този начин може да 
се проследи до каква степен властта участва в стопанския живот и си-
лата на държавното регулиране на икономиката. В съвременните капи-
талистически икономики се налага някаква степен на регулация на оп-
ределени цени, като в този списък обикновено влизат тези на електри-
ческата енергия и водата, например. В България днес тези два продукта 
подлежат на регулация. В началото на социалистическото управление 
делът на контролираните от държавата цени е около 18.9% за 1994 г. 
През 1995 г. той се увеличава до 49%, а през 1996 г. отчита ниво от 
52.4%18, което е най- високата отчетена стойност. Анализът показва, че 
това увеличение  говори за засилване ролята на държавата в стопанство-
то, а конкретната стойност дава простор да се мисли, че българската 
икономика през 1996г. придобива чертите на такава от социалистически 
тип, където държавата е основният икономически субект. От друг ъгъл, 
данните дават да се разбере, че правителството провежда политика, 
противоположна на исканата от страна на международните кредитни 
институции, които представят намаляването на държавната роля като 
една от основните реформи, които трябва да бъдат проведени.

Така изглежда историята на икономическата политика на прави-
телството на Жан Виденов. Тя довежда България и нейните граждани 
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до втора, по- голяма икономическа криза, която се разгаря през зимата 
на 1996 г. Стопанството на страната се срива, валутата ѝ се обезце-
нява, хората обедняват. От пролетта се появява и недостиг на хлебна 
пшеница, което допълнително влошава положението на обикновените 
граждани и увеличава социалното напрежение. Към тази ситуация се 
добавят и масовите фалити на търговски банки, които са породени от 
прекаленото раздаване на кредити, невърнати от техните получатели. 
От тогава остава в народното съзнание понятието „кредитен милио-
нер“ като символ на бързо забогатяване19. В такава ситуация Жан Ви-
денов решава да се оттегли от постовете, които заема и го прави на 21 
декември 1996 г.20

Причините, които водят до провала на управлението на социалис-
тическата партия са комплексни и не могат да бъдат изчерпани с ня-
колко изречения. От една страна, те се коренят в самата същност на 
политическата философия на социалистите, които държат да напра-
вят икономическите трансформации „по-поносими“ за обикновените 
хора. Това е свързано със запазването на редица от социалните придо-
бивки, постигнати през периода на социализма, а именно безплатно 
здравеопазване, образование и редица други, което натоварва бюдже-
та на страната. Държавните предприятия, повечето от които работят 
на загуба, са субсидирани от властта, което допълнително утежнява и 
уголемява разходната част на „основния финансов годишен закон“. От 
друга страна, социалистите не са склонни да проведат приватизиране 
на държавните фирми, чрез което да намалят ролята на публичната 
сфера в стопанството. Това се разглежда от тях като разрушаване на 
направеното от „предците“ им в партията и общо взето като предател-
ство. Желанието е да се запази държавната собственост, което отново 
води до споменатото вече субсидиране от страна на бюджета и увели-
чаването на разходите в него. Пълната липса на финансова дисциплина 
също е сред основните „виновници“ за провала на социалистическото 
управление. Такава няма през целия, макар и кратък период, което е 
повод кредиторите на България да спрат за пореден път външното фи-
нансиране и да оттеглят доверието си в министър-председателя. Без 
свежи пари, които да се използват, правителството не може повече да 
провежда политиката, която следва до момента, и в определени кръ-
гове на БСП се изразява готовност за началото на исканите реформи. 
Времето обаче не е на тяхна страна и през пролетта на 1997 г. са на-
срочени нови предсрочни парламентарни избори, спечелени от СДС, 
който излъчва кабинет с ръководител Иван Костов.
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Новото правителство се натоварва със задачата да въведе България 
в условията на т.нар. „валутен борд“, който представлява механизъм 
гарантиращ ниска инфлация и стабилен икономически растеж. Това се 
оказва единственото решение. 

В заключение е редно да се даде отговор на въпроса само Жан 
Виденов ли е виновен за голямата криза от 1996–1997 г.? Безспорни-
ят отговор е не. Всички правителства от началото на демократичните 
промени до неговото правят почти едни и същи грешки и му оставят 
стопанство, което е на ръба на разрухата. Нито едно от тях не провеж-
да важните за страната реформи, които да намалят дела на държава-
та в икономиката, да продадат губещите държавни предприятия и да 
закрият тези, които вече няма да могат да работят. Това е избегнато 
защото носи висок социален риск и нито един премиер преди Виде-
нов не пожелава да го поеме. Самата социалистическа партия идва на 
власт по време на т.нар. „лява вълна“, която обхваща всички бивши 
социалистически страни и довежда в управлението им наследниците 
на старите комунистически партии. България не прави изключение. 
Обикновените хора изпитват носталгия по миналото, а БСП и Жан 
Виденов им обещават „социално поносим“ преход или „плавен пре-
ход“, което е и причината за високия изборен резултат. В изпълне-
ние на тези обещания кабинетът отново не провежда реформите, но 
за разлика от предходните управляващи увеличава в пъти държавните 
разходи, което довежда до „банкрут“ държавата.

Търсеният отговор говори, че не само Виденов е виновен за „ка-
тастрофата“ от 97-ма година, но той ускорява нейното настъпване. 
Следваната икономическа и управленска философия връща България 
на изходни позиции, или казано с други думи, „плавният преход“ се 
превръща в „бързото разбиване“, което за жалост обикновените хора 
усещат върху гърба си. 
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оССE И раЗрЕшаваНЕТо На НаГорНо-КараБаХСКИЯ 
КоНФЛИКТ – НЕпрИЗНаТИЯТ проваЛ

Цветелина Харалампиева

Разпадането на Съветския съюз и краят на Студената война води 
до процес на дезинтеграция в постсъветското пространство, свързано 
с обявяването на независимост на бившите съветски републики и съ-
проводено с избухването на множество регионални сблъсъци, някои 
прераснали във войни. Макар събитията да се развиват в периферията 
на Европа, се създава заплаха от пренасянето на „хаоса“ към нейната 
вътрешност. Поради това организациите, които се занимават с опазва-
нето на мира и сигурността на Стария континент се заемат с посред-
ническа мисия при урегулирането на конфликтите в постсъветското 
пространство. Една от тях е СССЕ (ОССЕ от 1994 г.)1, чийто възход е 
съпроводен от участието ѝ в разрешаването на локални и етнически 
конфликти, какъвто е и случаят с Нагорни Карабах, който продължа-
ва да предизвиква напрежение между Армения и Азербайджан и меж-
ду силите в световен мащаб, борещи се за влияние в Южнокавказкия 
регион. СССЕ се превръща в организация, подходяща за разрешаване 
на този етническия конфликт поради няколко причини. След края на 
Студената война, организацията започва изграждане на институции и 
структури2, които имат отношение към укрепването на сигурността и 
стабилността на Стария континент, на интегриран механизъм за об-
съждане на възникналите конфликтни ситуации. Конкретно за урегу-
лиране на локалните конфликти и укрепване на мира СССЕ предлага 
следните възможности: 1. Превантивна дипломация; 2. Управление на 
кризите; 3. Миротворческа дейност.3 Повечето от тези механизми са 
приложени и при разрешаването на Нагорно-карабахския конфликт 
след приемането на десет бивши съветски републики, сред които Ар-
мения и Азербайджан, като участнички в СССЕ през януари 1992 г. 
Оттук изхожда и другата причина, че присъединявайки ги по този на-
чин към Европейската общност, тези страни получават права и приви-
легии като западните членки, което води и до възможността им да вли-
яят върху международните събития. Диалогът, който се осъществява 
чрез СССЕ със САЩ и другите западноевропейски държави, спомага 
за утвърждаването в бившите съветски републики на практиките в 
области като човешки права, военна сигурност и икономическо ръ-
ководство. Друга причина е и фактът, че конфликтът вече не е част 
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от вътрешносъветската политика, поради което отпада принципът за 
ненамеса на Запада в региони, представляващи интерес за Русия. Дей-
ностите на СССЕ в Южен Кавказ са също така и част от стремежа на 
западните страни да се справят с хаоса в постсъветското пространство, 
да се окаже всестранна помощ за изграждане на демократични инсти-
туции в тях и да се утвърдят  „европейските стандарти“4 в областта на 
човешките права и демократическите свободи.

Приносът на СССЕ за прекратяването на етническия конфликт меж-
ду арменци и азери не е увенчан с особен успех. За 20 години преговорен 
процес като най-голямо постижение може да се изтъкне създаването на 
реален, открит и постоянен  диалог между враждуващите страни, което 
не трябва да се подценява и представлява една от основните крачки по 
пътя към урегулиране на конфликта. Като цяло обаче, колкото и да не 
желае да признае своя провал, ОССЕ не успява да разреши сложния ка-
зус „Нагорни Карабах“ и най-явно доказателство за това е сегашното му 
състояние на „замразен конфликт“. Немалък е и периодът на действия-
та на организацията, които продължават и до днес да не дават резултат, 
оставяйки „сагата“ Карабах с отворен край. 

Още от самото начало СССЕ се сблъсква с множество трудности 
свързани с липсата на опит в разрешаването на подобни конфликти, 
липсата на механизми за прилагането на своите решения, с дублира-
нето на нейните функции от руската дипломация, която се стреми да 
запази водещата си роля в региона. Оттук произтича и другото препят-
ствие в работата на СССЕ, а именно наличието на много чужди инте-
реси, които ще бъдат засегнати по един или друг начин при постигне 
на окончателно съгласие в дадена насока. Поради това те пречат на 
обективното вземане на решения чрез опитите да „наклонят везната“ 
в своя полза, превръщайки конфликта в Нагорни Карабах и СССЕ в 
инструменти за натиск. Въпреки тези недостатъци и трудности, СССЕ 
е единствената, която прави значими усилия да постигне трайно поли-
тическо решение на конфликта, до което все още не се е стигнало.  

Конфликтът в Нагорни Карабах води своето начало от предава-
нето на тази територия (4,388 км2), почти изцяло населена с арменци 
(около 94%), на Азербайджанска съветска социалистическа република 
(АзССР) от Сталин през 1921 г. Оттогава до днес и по време на съвет-
ския период, и след разпада на СССР, Армения оспорва териториална-
та принадлежност на Нагорни Карабах към Азербайджан, твърдейки, 
че това е нейна исконна историческа територия, станала жертва на 
политиката на Сталин „разделяй и владей“. С обявяването на полити-
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ката на „гласност и перестройка“ от Горбачов през 1987 г. арменците5 
в Нагорни Карабах, които се чувстват дискриминирани във всяко 
едно отношение от „чуждата власт“, решават, че е дошъл моментът 
да надигнат глас за присъединяването си към Армения. Назрявалото 
с години напрежение се изразява чрез многобройни акции, сред които 
протести, митинги, петиции до Горбачов и сформирането на Комитет 
„Карабах“6. От своя страна, азерите също се активизират, противопос-
тавяйки се на това искане, защото смятат Карабах за неделима част 
от тяхната история и територия. В резултат на това през 1988 г. е пър-
вия кръвопролитен сблъсък7 между двете етнически групи, с което се 
поставя началото на своеобразна гражданска война в Азербайджан, 
изразяваща се в поредица от сражения между двете етнически групи 
в много азерски и арменски градове. Съветската власт не успява да 
реагира адекватно и се е опитва със сила да запази статуквото, но без 
успех. През 1989 г. Нагорни Карабах официално иска отделянето си от 
Азербайджан и присъединяването си към Армения, което е одобрено 
от последната, но не и от Азербайджан и съществуващия още СССР. 
През 1991 г. Армения и Азербайджан обявяват своята независимост, а 
Нагорни Карабах – своята Нагорно-Карабахска република (НКР), ко-
ето е стъпка за присъединяването към Армения. След разпадането на 
СССР събитията се развиват бързо и конфликтът ескалира във война 
между Нагорни Карабах и Азербайджан (военните действия се водят 
от 1992 до 1994 г., когато е подписано примирие, а броят на жертви-
те се изчисляват на около 30 000 души). За световната общественост 
е ясно, че първата е подкрепяна от Армения. Азербайджан и Турция 
обявяват блокада на Армения и Нагорни Карабах, а последната успява 
да окупира около 20%8 от азерската територия.

След избухването на войната в Нагорни Карабах СССЕ се зае-
ма със задачата да постигне спиране на огъня между враждуващите 
страни. На среща на 24 март 1992 г. е решено да се подготви мир-
на конференция в Минск с група от наблюдатели, които да следят за 
прилагане искането за спиране на огъня. Подготовката обаче се прави 
без оглед на факта, че нито има примирие, нито страните са готови да 
участват в мирна конференция, а точно обратното – това е периодът 
на началото на войната и на най-ожесточените сражения. И Армения, 
и Азербайджан вярват, че могат сами да разрешат конфликта чрез из-
ползването на сила. Въпреки че конференцията в Минск не се осъ-
ществява, италианският дипломат Марио Рафаели успява да доведе 
представители на Армения и Азербайджан в Рим на „спешни разго-
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вори“. Участниците в тях скоро стават известни под името „Минска 
група”, която и до ден днешен е отговорният орган за преговорите, 
ръководени от СССЕ, и е в съзвучие със споменатите вече възмож-
ности за мирно разрешаване на конфликти. Членовете на Минската 
група са: Беларус, Германия, Италия, Швеция, Финландия, Турция, 
Армения, Азербайджан, Франция, САЩ и Русия. В самото начало 
Минската група е доминирана от по-малки и незаинтересовани стра-
ни, което има позитивна и негативна страна. Позитивното се свързва 
с доверие спрямо посредническите действия, възприемани като без-
пристрастни от всички страни, доколкото държави като Швеция, Ита-
лия или Финландия нямат никакви интереси в Южен Кавказ. Оттук 
произтича и негативното, защото те могат да бъдат единствено само 
посредници, тъй като нямат механизми, с които да подтикнат воюва-
щите страни да заемат по-компромисна позиция. Това обстоятелство 
води по-късно до реализирането на преговорите изключително от 
т.нар. „тройка“ от съпредседатели, включваща САЩ, Русия и Фран-
ция. Когато през 1993 г. карабахските арменци достигат до иранската 
граница има опасност от интернационализация на конфликта, в кой-
то директно могат да се намесят Иран и Турция. Последната, заедно 
със САЩ и Русия оказва натиск върху воюващите страни да приемат 
посредничеството на СССЕ. През месец юни същата година е постиг-
нато примирие, което обаче не трае дълго. Управляващите в НКР се 
надяват да използват превзетите азерски територии като „разменна 
монета“ за признаването на своята независимост. 

В началото дейността на СССЕ е затруднена от Русия, която не 
желае международна организация да заеме нейното място и да огра-
ничи нейните интереси в Кавказ. Русия активно пренебрегва мирните 
усилия на организацията, като провежда паралелно едностранно по-
средничество, без да информира СССЕ. Според американският пред-
ставител в СССЕ, Русия иска да възстанови своя контрол в региона  и 
да използва азерските нефтени ресурси, като за постигане на тази цел, 
настоява Азербайджан да приеме руски войски като охранители на 
границата. В противен случай Русия ще пристъпи към силна подкре-
па за Армения.9 Всъщност Руската федерация, като многонационал-
на държава, не би допуснала разразяването на етнически конфликт в 
своята периферия, защото това означава пряка заплаха за национал-
ната ѝ сигурност. Още повече става въпрос за Кавказ, чиято северна 
територия също е обхваната от размирици, прераснали във войната 
в Чечня. Въпреки недоволството на Минската група, именно с по-
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средничеството на руския министър на отбраната Павел Грачев, се 
постига примирие между страните през май 1994 г., което е в сила и 
до днес. За това допринася и фактът, че азерският президент Гайдар 
Алиев е изправен пред заплахата страната да бъде разделена на две 
след успешните военни действия на нагорно-карабахските сили.

На 5–6 декември 1994 г. на срещата на СССЕ в Будапеща се поставя 
началото на интегрирането на руското посредничество. Взето е реше-
ние да се смени името на институцията от „съвет“ на „организация“. 
За да се затвърди интегрирането на Русия в нея, на руския посредник 
е даден постът постоянен съпредседател на Минската група, заедно 
с един ротационен съпредседател, който първоначално е шведския, а 
после финландския представител. На тази конференция е взето и ре-
шение за изпращане на международни мироопазващи сили в Нагорни 
Карабах, подкрепено с резолюция от Съвета за сигурност на Органи-
зацията на обединените нации (ООН)10. Идеята е да се изпратят 3000 
души, като всяка страна има представителство от около 30%. Създава 
се и специална Група за планиране на високо равнище към ОССЕ, 
която се занимава с подготовката на мироопазващите сили за Нагорни 
Карабах. Тази идея никога не се реализира. През август 1995 г., за да 
подсили миротворческия процес в Нагорни Карабах, председателят 
на ОССЕ назначава свой личен представител за конфликта, работещ 
заедно с Минската група.11 

През декември 1996 г. се провежда конференция на ОССЕ в Лиса-
бон, на която е изготвен предварителен документ от Минската група 
по въпроса с Нагорни Карабах. Според него разрешаването на конфли-
кта трябва да се основава на териториалната цялост на Азербайджан, 
а за НКР се предвижда легален статут, даващ ѝ най-висока степен на 
самоуправление в Азербайджан и гаранции за сигурност на населе-
нието ѝ. Армения използва правото си на вето, за да не допусне това 
изявление да влезе във финалния документ на срещата. Арменците не 
са съгласни да подпишат документ, който утвърждава териториална-
та цялост на всичките страни-членки, защото това означава връщане 
на НКР на Азербайджан. Още повече примирието е подписано при 
обстоятелства, в които азерската страна е губеща. Все пак азерският 
президент прави отстъпка, съгласявайки се автономията също да бъде 
включена като вариант за разрешаване на конфликта. Към финалния 
документ на срещата председателят прикрепя специална нота, в ко-
ято се отбелязва ясно позицията на всички членове на ОССЕ, с из-
ключение на един – защита на принципа на териториалната цялост. 
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Това е дипломатическа победа за Азербайджан, показваща известна 
промяна в отношението към него в международен план и във връз-
ка със зараждането на така нар. „нефтено лоби“ след подписването 
на „сделката на века“ през 1994 г.12 От Лисабонската среща нататък 
се поддържа принципът за териториалната цялост на Азербайджан 
и в същото време широката международно гарантирана автономия 
на Нагорни Карабах. Това води до категоричния отказ на Армения и 
НКР да преговарят на базата на принципите, установени в Лисабон. 
Те отказват да следват този модел на предрешаване на конфликта пре-
ди, всъщност, да е имало преговори.

През 1997 г. с оглед нарасналия интерес на САЩ към Кавказкия 
регион и поради настояването на Азербайджан, Щатите стават тре-
тият съпредседател на Минската група, заедно с Франция и Русия. 
През септември същата година „тройката“ излиза с ново предложе-
ние за мир. Планът предвижда установяване на решение „стъпка по 
стъпка“. Първата се изразява в оттеглянето на арменските войски от 
окупираните територии на Азербайджан и връщането на бежанците. 
Втората – в разглеждане на въпроса за статута на Нагорни Карабах. 
Карабахските арменци категорично отказват план, който възстановя-
ва суверенитета на Азербайджан над непризнатата република и кой-
то  вероятно ще ги принуди да се оттеглят от окупираните територии. 
По-важно обаче е мнението на Армения, чийто тогавашен президент 
Левон Тер-Петросян одобрява принципите на плана. Това не означава, 
че той не иска международно признание на Карабах или присъединя-
ването му към Армения, но показва своя реализъм, осъзнавайки въз-
можностите, които се разкриват пред богатия на нефт Азербайджан. 
Макар че Армения притежава военно превъзходство, тя остава иконо-
мически лишена от възможности за преодоляването на азерско-тур-
ското ембарго, наложено на страната. Тер-Петросян осъзнава, че тряб-
ва да изглади различията с Азербайджан преди Армения да изпадне в 
неизгодна за преговори позиция. Тези виждания обаче не се споделят 
от арменската общественост, което води до отказ на Тер-Петросян от 
поста президент и идването на негово място на по-крайно настроения 
Робер Кочарян. Той отхвърля предложения от „тройката“ мирен план.

През ноември 1998 г. идва третото поред предложение на Мин-
ската група, основаващо се на принципа „обща държава“. Целта е да 
се избегне ползването на термини като „автономия“ и „териториална 
цялост“, които провокират полемика между съперничещите си страни 
и са смислово обременени. Според този принцип НКР ще има статута 
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на държава и териториална цялост под формата на република, като 
заедно с Азербайджан ще формират „обща държава“ в международно 
признатите граници на азерската държава. Всъщност концепцията за 
обща държава принадлежи на бившия руски външен министър Евгени 
Примаков, като се разчита, че този принцип е достатъчно мъгляв, за да 
привлече страните на масата за преговори. Армения приема плана, за-
щото по думите на карабахския лидер Аркадий Гукасян, той означава 
директни преговори между Азербайджан и Карабах като равни стра-
ни, не поставя никакви предварителни условия, което означава, че не 
предполага териториалната цялост на Азербайджан.13 От друга страна 
Азербайджан отказва предложението, защото смята, че то „няма ни-
каква международна правова база, предполага Нагорни Карабах като 
самостоятелно държавно и териториално образувание, дава му статут 
на равноправен с Азербайджан субект в „обща държава“. Този вариант 
напълно противоречи на принципи и норми на международното пра-
во, защото така Азербайджан се лишава от част от своята територия 
и фактически се узаконява арменската агресия срещу Азербайджан.14 
Така и този план се проваля, а Армения се възползва, за да представи 
Азербайджан като страна, отказваща да сътрудничи и да прави ком-
промиси. Междувременно азерската страна става все по-недоволна от 
действията на ОССЕ и публично заявява, че  трябва да се създадат дру-
ги органи за посредничество. Провалът на усилията на организацията 
лежи в невъзможността да прецени какви предложения могат да бъдат 
приети и от двете страни. Така завършва т.нар. „Мински процес“, по 
време на който трите предложени плана за разрешаване на конфликта, 
а именно „пакетен“, „стъпка по стъпка“ и „обща държава“, не успяват 
да предложат подходящ компромисен вариант, който да удовлетвори 
Армения и Азербайджан. Следва период на безизходица, в който се 
търсят нови подходи за продължаване на преговорните процеси на ба-
зата на взаимно приемливи принципи, около които да се градят новите 
аспекти на помирението. Този преходен период е свързан с директни 
срещи между президентите на Азербайджан и Армения, с намесата на 
президентите Владимир Путин, Жак Ширак и американското прави-
телство за организиране и продължаване на тези срещи, включващи 
и участието на експерти в търсене на изход от създалата се стагнация 
в преговорите. Той се характеризира и с нарастване на интереса на 
Европейския съюз (ЕС) в рамките на „Европейската политика за доб-
росъседство“, като дори прави предложения за сътрудничество с цел 
по-бързото разрешаване на конфликта. 
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След като съпредседателите на Минската група оказват натиск 
върху двете страни, преговорният процес е възстановен след среща на 
външния министър на Азербайджан Елмар Мамедяров с неговия ар-
менски колега Вартан Осканян в Прага на 16 април 2004 г. С нея се по-
ставя началото на т.нар. „Пражки процес“, в който Минската група ще 
търси подход за разрешаване на конфликта, представляващ синтез от 
плана „стъпка по стъпка“, подкрепян от Азербайджан, и „обща държа-
ва“ – от Армения. Това е единственият реалистичен начин да се намери 
изход от създалата се ситуация. Още в началото на споменатата среща 
в Прага, Армения и Азербайджан излагат своите твърди позиции, на 
базата на които ще преговарят. „Азербайджан няма да се съгласи нито 
с независимия статут на Нагорни Карабах, нито с това Нагорни Кара-
бах да бъде част от Армения“15 – заявява Мамедяров, като азерската 
страна е готова да даде най-високата възможна степен на автономия на 
Нагорни Карабах. „Нагорно-карабахският проблем може да бъде решен 
само чрез самоопределението на карабахското население. Това може да 
бъде постигнато чрез обединение на Армения и Нагорни Карабах и чрез 
признанието на световната общественост и Азербайджан. Няма друг 
начин.“16 – е позицията на Осканян. Единственото съгласие, което се по-
стига, е взаимната отговорност на двете страни за мирното разрешаване 
на конфликта и продължаване на срещите между двамата министри. 

„Пражкият процес“ се характеризира и с факта, че съпредседате-
лите на Минската група почти изцяло монополизират вземането на 
решенията и провеждането на преговорите, без да включват другите 
държави-членки и без да допускат други международни организации 
да се намесват в процеса. Така, например, преговорният процес е за-
страшен от нова стагнация след представянето на една проекторезо-
люция на Общото събрание на ООН от 11 ноември 2004 г., наречена 
„Ситуацията в окупираните територии на Азербайджан“. В нея е раз-
гледан въпросът за извършването на заселническа политика от Арме-
ния в окупираните територии. Тази инициатива на Азербайджан пре-
дизвиква острата реакция на арменската страна, която заявява, че ако 
резолюцията бъде приета, Армения ще прекъсне преговорите. Съп-
редседателите на Минската група също напълно отхвърлят намесата 
на ООН, тъй като ОССЕ е организацията, традиционно занимаваща се 
с проблема в Нагорни Карабах, а и приемането на подобна резолюция 
би довело до нанасяне на сериозна вреда на усилията за вземане на 
трайно решение и на постигането на консенсус. Всъщност, тази стъп-
ка е предприета от Азербайджан, защото по-голямата част от полити-
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ците и обществото смятат, че Минската група защитава интересите 
на Армения, особено френският и руският съпредседатели, които са 
проарменски настроени (Русия е най-силно подозирана заради нали-
чието на руски войски на територията на Армения). Все още не са от-
паднали някои съмнения по отношение и на САЩ, приели през 1992 
г. скандалната Резолюция 907.17 За Азербайджан би било добре, ако се 
направи известна промяна в председателството, като бъде включена и 
Турция като съпредседател, което би осигурило баланс при вземането 
на решения. Така, смятайки, че Минската група работи в нейна вреда, 
Азербайджан се опитва да предизвика намесата на по-безпристраст-
ната според него ООН, което обаче не се реализира.

За да не се дебатира в ООН въпроса за заселническата политика, 
Минската група предлага в окупираните територии да се изпратят на-
блюдатели (т.нар. „fact finding mission“). Съгласието на Армения за 
тази мисия е постигнато в замяна на съгласието на Азербайджан да 
преустанови акцията си в ООН. От 30 януари до 5 февруари 2005 г. 
се провежда първата мисията на ОССЕ в Карабах и седемте окупи-
рани азерски територии. След нея заключението на съпредседателите 
на Минската група е, че има заселници в споменатите територии, но 
Армения не провежда преднамерена заселническа политика, каквото 
всъщност е обвинението на Азербайджан. Цялата отговорност за нея 
следва да се носи от Нагорно-карабахските власти. Естествено, този 
резултат се приема от азерските скептици като потвърждение на тех-
ните съмнения, че Минската група защитава интересите на Армения.

През май 2006 г. Минската група успява да разработи четири прин-
ципа за договаряне между Армения и Азербайджан, които на първо 
време, макар и неохотно, са приети от двете страни. Те включват: отказ 
от използване на оръжие; оттегляне на карабахските войски от азерски-
те територии, обграждащи Нагорни Карабах; временен статут за Нагор-
ни Карабах с реална международна помощ, включително миротворци; 
взаимен ангажимент за гласуване на окончателния статус на Нагорни 
Карабах след връщане на азерските бежанци.18 За първи път през юни 
и юли 2006 г. преговорният процес, който е строго поверителен, е на-
правен публично достояние от Минската група с цел да се предизвикат 
обществени дебати върху четирите принципа и да се затвори „бездна-
та“ между поверителните решения на страните по време на преговори-
те и тези, изказвани вкъщи. Два са ключовите въпроса, които поради 
невъзможността да бъдат преодолени различията, затрудняват работа-
та по договаряне на базата на четирите принципа: статутът на Нагорни 
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Карабах и как той ще бъде утвърден; статутът на областите Лачин и 
Келбаджар, от които Армения твърдо отказва да се изтегли, тъй като са 
ключови за осигуряване на връзката ѝ с Нагорни Карабах.

Въпросът за статута на Нагорни Карабах се разглежда на базата на 
предложенията на Минската група, свързани с провеждане на референ-
дум или преки избори в непризнатата република. Каквато и да е фор-
мата на допитване обаче, тя трябва да се реализира при положение, че 
е създадена подходяща „ненасилствена“ среда, в която след като граж-
даните са добре информирани, имат възможност да определят своята 
позиция на базата на проведени бурни дебати в обществото. За азерска-
та страна обаче откъсването на Карабах е неприемливо и следователно 
вотът трябва да изключва обявяването на независимост като вариант, 
което естествено е противоположно на вижданията на Армения. С въ-
проса за референдума е свързан и този за азерските бежанци. Азербай-
джан смята, че преди провеждането на какъвто и да е вот, бежанците 
трябва да се завърнат във всички райони, от които са избягали, и да 
участват във вота, което, разбира се, Армения няма да приеме напълно. 
Тъй като и двете страни отлагат решаването на въпроса за бъдещето 
на Карабах, Минската група предлага той да получи временен статут, 
според който жителите му „да защитават и контролират тяхната поли-
тическа и икономическа жизненост и сигурност [...] да избират демо-
кратично служители, които да управляват Нагорни Карабах [...] да се 
ползват със статут на наблюдател в ОССЕ [...], да получават помощ от 
чужди страни и международни дарителски организации и да управля-
ват чуждестранното инвестиране и да имат достъп до международните 
пазари“.19 Така ще се създаде необходимата среда за провеждане на ре-
ферендум, гаранции за сигурност и връщане на бежанците.

Другият въпрос за Келбаджар и Лачин също се оказва трудно раз-
решим. По време на „Пражкия процес“ страните се споразумяват за 
незабавно връщане на Азербайджан на пет окупирани района, заедно 
с разгръщането на мироопазващи сили. Армения се противопоставя 
на връщането на Лачин и Келбаджар преди да има перспектива за 
окончателно определяне на статута на Нагорни Карабах. Те са от пър-
востепенна важност за арменската сигурност и ще бъдат освободени 
само след референдум за статута. Армения смята, че ако Келбаджар 
бъде върнат предварително на азерите, те няма да проведат референ-
дум, а Нагорни Карабах ще бъде лишен от военни преимущества. 
Азербайджан отказва да обвързва по какъвто и да е начин връщането 
на Келбаджар с референдума и иска незабавното връщане на изселе-
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ните близо 44 хил. азери в областта. Тогава Минската група предлага 
да „откъсне“ областта от референдума и да я свърже със споразуме-
нието за временния статут на Нагорни Карабах, което се оказва вре-
менно приемливо и за двете страни. Колкото до въпроса за Лачин, той 
продължава да бъде неразрешен. За Армения самото съществуване на 
Нагорни Карабах може да бъде гарантирано само ако има сигурна су-
хопътна връзка с нея, затова тя настоява за същия статут на Лачин като 
този на Карабах по време на временния период. Азербайджан иска не-
забавното оттегляне и връщането на бежанците като предлага „общото 
използване“ на пътя Лачин-Горис-Нахичеван.20 И този път резултат от 
преговорите няма. Армения отлага договореното изтегляне, тъй като 
отчита заплахата от евентуални военни действия на Азербайджан за 
възвръщане на териториите. От значение е също и общественото мне-
ние, което е против връщането на териториите и особено ако изглеж-
да, че то е извършено под натиск. През септември 2007 г. Минската 
група започва да разработва ново предложение.

На 29 ноември 2007 г. се състои поредната среща на Съвета на 
министрите на ОССЕ в Мадрид. Преди нейното откриване заместник-
държавният секретар на САЩ – Никола Бърнс, руският външен минис-
тър – Сергей Лавров, и френският външен министър – Бернар Кушнер, 
се срещат с външните министри на Армения и Азербайджан – Вартан 
Осканян и Елмар Маммадяров. По време на тази среща представите-
лите на САЩ, Франция и Русия официално представят набор от ос-
новни принципи за мирното решаване на конфликта в Нагорни Кара-
бах на азерския и арменския министър, които те да предадат на прези-
дентите на Армения и Азербайджан. Основните принципи включват: 
връщане на териториите, обграждащи Нагорни Карабах под азерски 
контрол; междинен статут за Нагорни Карабах, предоставящ гаранции 
за сигурност и самоуправление; коридор, свързващ Армения с Нагор-
ни Карабах; бъдещо определяне на окончателния юридически статут 
на Нагорни Карабах чрез правно обвързан израз на воля; правото на 
всички вътрешно разселени лица и бежанците да се върнат на бивши-
те им места на пребиваване; международни гаранции за сигурност, 
които ще включват мироопазваща операция.21 Тези принципи стават 
база за нови дискусии както на държавно, така и на обществено ниво. 
Всъщност историята се повтаря по отношение на критиките и от двете 
страни към тях, на едностранчивото субективно тълкуване, на недо-
волството на обществеността в Армения, Азербайджан и НКР. Отново 
в центъра на споровете са въпросите за териториалната цялост на азер-
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ската страна и статута на Карабах. Смята се, че Мадридските принципи 
повтарят в голяма степен „пакетния“ принцип и „стъпка по стъпка“, ко-
ето ги компрометира като приемлив вариант и за двете страни.

Все пак срещите между двамата президенти, както и сътрудничест-
вото на външните министри на Армения и Азербайджан с Минската 
група продължават, което показва желанието за мирното разрешаване 
на конфликта и продължаване на преговорите. Това често се услож-
нява от сблъсъци по границата между Нагорни Карабах и Азербай-
джан, заради които ОССЕ решава да изпрати своя мисия. На 2 ноември 
2008 г. Серж Саркисян и Илкхам Алиев се срещат с руския президент 
Дмитрий Медведев, като се съгласяват да предприемат по-нататъшни 
действия по преговорния процес.22 От друга страна, САЩ продължават 
да оказват натиск за разрешаването на конфликта като американски-
ят президент Барак Обама се стреми да подпомогне подобряването на 
арменско-турските отношения. На 8 април 2009 г. е проведен догово-
реният по-рано мониторинг на контактната зона между въоръжените 
сили на Нагорни Карабах и Азербайджан в Агдамско направление от 
мисията на ОССЕ.23 Тя не регистрира нарушение на примирието. 

През 2009 г. „дипломацията на совалката“ се задейства с всичка 
сила, като представителите на Минската група успяват да организи-
рат шест двустранни срещи24 между арменския и азерския президент, 
а също и срещи с министрите на външните работи на двете страни с 
цел сближаване на позициите им по основните принципи от Мадрид. В 
официалните изявления на Минската група от двустранните срещи като 
заклинателни фрази се повтарят формулировките за конструктивния ди-
алог, постигнат между арменската и азерската страна, за ускоряването 
на процеса за постигане на споразумение, за значимостта на двустран-
ните срещи по отношение на сближаване на гледните точки на страните 
и т.н. Въпреки че реално не се вижда никакъв напредък, продължава да 
се отчита „положителната динамика в преговорите“.25 Такъв всъщност 
няма и това се разбира от факта, че в началото на 2010 г. Минската група 
представя на президентите на Армения и Азербайджан актуализирана 
версия на Мадридските принципи. Двустранните срещи, организирани 
с помощта на Минската група, продължават26, което обаче не води до 
стихване на военната риторика в Азербайджан или отказа на Армения 
от максимата, която изисква независимост за НКР срещу връщането на 
окупираните територии.

По отношение на Нагороно-карабахския конфликт ОССЕ се оказ-
ва донякъде заложник на два от своите основополагащи принципа, а 
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именно – самоопределение на народите и ненарушимост на държав-
ните граници, на които се опират в преговорите съответно Армения и 
Азербайджан. Използваните от нея дипломатически методи не дават 
винаги желания резултат. Работата на съпредседателите е уязвима от 
геополитическите стратегии на страните, сблъскващи своите интере-
си в Южен Кавказ. Поради това преминаването към всеки следващ 
етап на помирение между арменската и азерската страна е резултат 
от сложни и понякога прекалено разтегнати във времето консултации. 
ОССЕ не е склонна да признае първоначалния си провал по време на 
„Минския процес“ и продължава своята посредническа мисия, макар 
до днес да не е постигната целта – мирен договор между Армения и 
Азербайджан. Затова в широката общественост дейността на Минска-
та група и нейната ефективност често пъти се поставя под съмнение, 
а според някои политици тя отдавна се е компрометирала като посред-
нически орган. И въпреки това има едно много важно положително 
последствие от работата на Минската група, а именно – вече двайсет  
години успява да запази мира в един размирен регион. 
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проваЛъТ На ЕвропЕЙСКоТо ЕДИНСТво:
ЯпоНо-ЕвропЕЙСКИТЕ оТНошЕНИЯ И 

ИраКСКаТа КрИЗа
(КраЯ На 2002 Г. – НаЧаЛоТо На 2003 Г.)

Ива Венкова

Иракската криза от 2002–2003 г. е свързана с новите тенденции 
в американската външна политика, която след 11 септември 2001 г. 
се фокусира върху заплахите, свързани с международния тероризъм и 
оръжията за масово унищожение (ОМУ). През 2002 г. американското 
правителство предприема поредица от стъпки, привличащи внимани-
ето върху иракския режим1. През септември 2002 г.2 президентът Буш 
призовава пред Общото събрание на Организацията на обединените 
нации (ООН) за приемане на нова резолюция на Съвета за сигурност 
(СС) с цел париране действията на Ирак за разработване на ОМУ и 
подкрепа на международния тероризъм. На 8 ноември 2002 г. СС на 
ООН приема резолюция S/1441/20023. В резултат на това са възобно-
вени прекъснатите през 90-те години международни инспекции на 
UNMOVIC4 и МАГАТЕ5 в Ирак с цел контрол над изпълнението на за-
дълженията за разоръжаване. В началото на 2003 г. обаче все още няма 
открити ОМУ в Ирак. Това дава повод на САЩ поставят под въпрос 
ефективността на инспекционния режим и да търсят силови мерки за 
разоръжаването на Ирак. Американската позиция поляризира между-
народната общност. Усилията за приемане на нова резолюция на СС 
се провалят. На 17 март 2003 г. американският президент поставя ул-
тиматум на Саддам Хюсеин да напусне страната в рамките на 48 часа. 
На 19 март е поставено началото на военната кампания в Ирак.

Кризата и последвалите военни действия поставят пред външната 
политика на Япония и европейските страни редица проблеми: пър-
во, проблеми на системно равнище; второ, проблеми, свързани със 
стратегическия избор на всяка от страните по време на кризата; трето, 
проблеми, отнасящи се до регионалната им политика в Близкия изток; 
четвърто, проблеми, произтичащи от връзките между иракския въпрос 
и други външнополитически въпроси. Първата група проблеми изис-
ква от страните да решат към изграждане на какъв вид международна 
система се стремят, как желаят да се урежда въпросът за употребата 
на сила в тази система при наличие на заплахи за сигурността; каква 
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роля следва да се отреди на ООН и Съвета за сигурност; как да се 
реши въпросът за прилагане на международното право и гаранциите 
за неговата задължителност.

Иракската криза от 2002–2003 г. предизвиква сериозни разногла-
сия между отделните европейски страни. Различията между преобла-
даващите в рамките на Европейския съюз (ЕС) виждания и възгледите 
на САЩ по политиката спрямо Близкия изток възникват много преди 
избухването на иракския конфликт. Както посочват автори като Мар-
тин Ортега6 и Джонатан Спайър7, тези различия засягат и фундамен-
тални въпроси от политиката им спрямо Близкия изток, както и начи-
на, по който двете страни възприемат заплахите за международната 
сигурност. 

Главните поддръжници на САЩ сред тогавашните държави-член-
ки на ЕС са Великобритания, Испания (на първоначален етап), Ита-
лия8. Според тези държави продължаването на инспекциите ще пре-
достави на Ирак благоприятна възможност да развие оръжията си за 
масово унищожение.

Друга част европейски държави, водени от Франция и Германия9, 
остро възразяват срещу приемането на резолюция на СС с формули-
ровки, които биха дали възможнсот за военни действия в Ирак. Като 
аргументи те изтъкват: липса на достатъчно убедителни доказателства, 
че Ирак притежава ОМУ; нуждата да бъдат изчерпани всички мирни 
средства преди да се пристъпи към военна интервенция; противоре-
чия между идеята за „изпреварваща“ употреба на сила и международ-
ното право; необходимостта от запазване централната роля на СС като 
единствен орган, оправомощен да взема решения за прилагане на сила 
при заплахи за международния мир и сигурност; неприемане оценки-
те, че с инертността си ООН доказва своята неефективност.

При все това, някои автори говорят за нюанси в позициите на две-
те страни. Така например, до началото на 2003 г. френската диплома-
тическа линия остава в значителна степен гъвкава, избявайки катего-
ричен отказ за подкрепа на САЩ и Великобритания10.

Разделението през 2002–2003 г. означава, че ЕС не успява да се 
обедини около основополагаща обща визия в рамките на своята Обща 
външна политика и политика на сигурност. Въпреки усилията на гръц-
кото председателство на ЕС в началото на 2003 г., редица европейски 
страни отдават предпочитание на индивидуалните стратегии за реша-
ване на кризата11. През февруари 2003 г. са приети общи Заключения 
на гръцкото председателство от проведения извънреден Европейски 
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съвет. Формулираните общи позиции обаче се доближават до мини-
малните допирни точки, които двете страни успяват да открият12.  Тези 
вътрешни противоречия намират отражение и в отношенията между 
Япония и Европа по иракския въпрос. 

За Япония „провалът“ на усилията за единна външнополитическа 
позиция има няколко измерения. Първо, това е провал на Общата външ-
на политика и политика за сигурност на ЕС. Вследствие на това Япония 
не е в състояние да разчита на подкрепа за външнополитическите си 
цели от ЕС като цяло. Второ, този неуспех отразява и невъзможността 
за хармонизиране възгледите на Европа и Америка. Това поражда въз-
можност за нови геополитически конфигурации в международната по-
литика. Същевременно американската дипломация дава да се разбере, 
че прави ясно разграничение между онези, които подкрепят целите ѝ, 
и онези, които им се противопоставят. Това принуждава както Япония, 
така и европейските страни да заемат ясно определена позиция. 

По време на иракската криза през 2002–2003 г. Япония тясно ко-
ординира позицията си със САЩ. По принцип Япония приема вижда-
нето на Съединените щати за характера на иракската заплаха. В япо-
но-американско съвместно комюнике от 16 декември 2002 г. е форму-
лирана основата за общи действия по иракския въпрос. В него двете 
страни призовават за незабавно, безусловно и пълно сътрудничество 
на Ирак с международните инспектори, като същевременно заявяват, 
че отдават предпочитание на мирното решение на иракския въпрос, но 
ако се наложи „международната общност да предприеме, под форма, 
съответстваща на резолюцията13, „по-нататъшни действия“, то те „ще 
си сътрудничат още по-тясно“14. 

От друга страна, макар и да приема част от американските интер-
претации, японската страна се опитва да оказва възпиращо влияние, 
първо, върху ескалацията на конфликта между САЩ и „противниците“ 
на военното разрешение, и, второ, върху вземането на решение за упо-
треба на сила от американска страна без наличие на санкция от Съве-
та за сигурност. На среща с американския президент на 12 септември 
2002 г. (непосредствено след неговата реч пред Общото събрание на 
ООН) японският премиер Джуничиро Коидзуми настоява за постигане 
на международно сътрудничество по въпроса за Ирак и призовава за 
„повече търпение“ от американска страна.15 Подобна позиция заема и 
външният министър Йорико Кавагучи на срещата си с държавния се-
кретар Колин Пауъл на 13 септември 2002 г.16 Усилията в тази посока 
продължават и през февруари–март 2003 г., когато в рамките на поре-
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дица от разговори японската страна се старае да убеди САЩ в необхо-
димостта от приемане на нова резолюция на Съвета за сигурност.17

Отговорите, които японската страна получава, разкриват огра-
ниченията на стратегията за влияние върху американската позиция. 
Американската страна дава индикации, че ще предприеме дипломати-
чески усилия, но не крие, че при неуспех ще „търси други пътища“ за 
решаване на иракския въпрос18. 

В началото на 2003 г., на фона на нарастващата склонност на САЩ 
да прибегне към военни действия, японската политика добива нови 
нюанси. В две речи на открити заседания на СС, проведени на 18 фев-
руари и 12 март 2003 г., постоянният представител на Япония в ООН 
Коичи Харагучи изразява съмнение, че удължаването на международ-
ните инспекции е ефикасен начин за разоръжаване на Ирак поради 
нежеланието на Ирак да оказва съдействие19. В речите се набляга на 
нуждата от международно единство: „Ако международната общност се 
раздели, не само няма да бъде извлечена изгода за Ирак, но и ще въз-
никнат сериозни съмнения за авторитета и ефективността на ООН.“20

Непосредствено след началото на военните дейтвия в Ирак, на 
пресконференция на 20 март 2003 г., премиерът Коидзуми обявява 
„разбиране и подкрепа“ за англо-американската операция21. В съ-
щия ден – 20 март – се провежда заседание по въпросите на сигур-
ността и се сформира Комисия по политиката спрямо Ирак22. При 
все това, японският премиер прави опит да смекчи впечатлението за 
„провоенната позиция“ на правителството. Категорично се изключва 
възможността Япония да участва в прилагане на военна сила. Поставя 
се акцент върху положените усилия да се предолеят противоречията в 
международната общност с цел намиране мирно решение на кризата.  

Поведението на Япония показва редица различия с позицията на 
страни като Франция и Германия. За японо-европейските контакти в 
края на 2002 г. и в началото на 2003 г. е характерно, че Япония предпо-
чита да третира иракския въпрос в рамките на двустранните си отноше-
ния с отделни европейски държави. Въпросът е повдигнат в разговори-
те между представителите на ЕС и Япония на Срещата на върха през 
май 2003 г., но не заема главно място сред обсъжданите теми. 

Въпреки това може да се твърди, че без да си поставя такава цел, 
японската дипломация косвено поема известна посредническа роля по 
отношение разцеплението в рамките на ЕС. Причината за това е, че на-
сочеността на японските инициативи е към смекчаване на противоречи-
ята в рамките на международната общност по иракския въпрос.
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Честотата на контактите в края на 2002 г. и началото на 2003 г. е 
свидетелство за японската активност в търсене на консенсус. За Япо-
ния този консенсус, който може да се окаже възможния изход от две 
дилеми. Първата е свързана със ситуация на двоен натиск: от една стра-
на, настоявания на САЩ да бъде получена категорична подкрепа; от 
друга – негативните реакции на опозицията и общественото мнение23. 
Втората е „страничен ефект“ от избрания дипломатически курс. Прави-
телството е критикувано, че подкрепата за САЩ влиза в противоречие 
с важен стълб на японската дипломация – принципа за „международно 
сътрудничество“ при водеща роля на ООН. Японското правителство 
не приема критиките за правдиви, но се стреми да избегне възможните 
противоречия чрез опити за постигане на единство около общо реше-
ние на иракския проблем.

По-сериозните опити в тази насока се разгръщат в началото на 
2003 г. В този период основните въпроси, разделящи международна-
та общност, се отнасят до преценката за достатъчност на оказаното 
от страна на Ирак съдействие и степента на съобразяване на Ирак с 
резолюция 1441, ефикасността на инспекциите на МАГАТЕ и необхо-
димостта от продължаването им и техния срок. 

В този период Япония насочва усилията си главно по две направ-
ления: първо, опити за сътрудничество с Великобритания с цел смек-
чаване позицията на САЩ; второ, широка инициатива за убеждаване 
членовете на СС в необходимостта от нова резолюция, в рамките на 
която важно място заема диалогът с Франция и Германия. 

 За тези европейски държави Япония не е основен партньор по 
иракската криза, макар че Япония би могла да играе известна роля при 
смекчаването на американската позиция по кризата. От друга страна 
обаче, безспорно е, че Япония е значим фактор с важни интереси в 
рамките на успоредно развиващата се ядрена криза, предизвикана от 
Северна Корея24. 

Поради особеното положение на Франция като постоянен член на 
СС и водещата ѝ роля във формирането на „опозиция“ срещу САЩ, 
основната дипломатическа офанзива на Япония се съсредоточава 
върху Франция. Страната е и важен партньор по севернокорейския 
въпрос поради активната ѝ позиция, ролята ѝ на председател на СС 
през януари 2003 г., както и председател на Г8 за 2003 г.

Между 12 и 14 януари 2003 г. външният министър на Япония Йо-
рико Кавагучи посещава Франция и разговаря с президента Жак Ши-
рак, външния министър Доминик дьо Вилпен и други официални лица. 
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Посещението трудно може да постигне целите на японската външна 
политика по иракския въпрос.25 По време на съвместната пресконфе-
ренция след срещата на 13 януари 2003 г. френският външен минис-
тър ясно заявява, че на инспекторите трябва да се предоставят всички 
материални и човешки ресурси, необходими за успеха на мисията им. 
Не съществува необходимост за „излизане от тази логика“ (логиката 
на инспекционния режим) и трябва да се предостави нужното време, 
за да могат инспекциите да дадат резултат26.

Нещо повече, френското тълкуване на резолюция S/1441/2002 също 
е неблагоприятно за Япония, тъй като остава противоположно на амери-
канското. Според Франция целта на резолюцията е разоръжаването на 
Ирак, но единствено чрез инструментариума на инспекциите. Употре-
бата на сила може да се разглежда само като последно средство (ultime 
recours). Ако стане видна невъзможността да се действа по досегашната 
логика, е необходимо „Съветът за сигурност да заседава отново“ и „да 
приеме нова резолюция“27 – т. е., не могат да бъдат предприети по-ната-
тъшни (силови) действия на основание на резолюция 1441.

При тези обстоятелства, между 2 и 9 февруари 2003 г. Тошими-
цу Мотеги, заместник-министър на външните работи на Япония, по-
сещава Виена, Лондон, Берлин, Париж и взема участие в ежегодната 
Мюнхенска конференция по сигурността. Визитата цели проучване на 
възможностите за промяна в позициите на европейските страни по от-
ношение на евентуални „силови действия“ въз основа на досегашните 
резолюции на СС, както и търсене на подкрепа за приемане на нова 
резолюция. Сред посетените европейски столици отсъства Брюксел – 
главно седалище на институциите на Европейския съюз.

На срещите си с представителите на Франция, Германия и Вели-
кобритания заместник-министър Мотеги излага накратко японската 
позиция: съгласно резолюция S/1441/2002, върху Ирак лежи отговор-
ността да докаже, че не разработва ОМУ; усилията, положени досега 
от иракска страна, са недостатъчни, затова са нужни общи усилия за 
оказване на повече натиск върху Ирак. 

Великобритания демонстрира желание за внасяне на проекторе-
золюция в СС, но Германия и особено Франция отстояват позицията 
за действия в рамките на резолюция 1441. Френската страна все пак 
оставя отворени възможностите си за действие, изтъквайки, че „в 
зависимост от по-нататъшното развитие на обстановката Франция е 
готова да поеме отговорността си на член на международната общ-
ност“. 
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През февруари 2003 г. САЩ, Великобритания и Испания внасят 
нова резолюция в СС. Обсъждането на проекторезолюцията започва в 
края на месеца. На 5 март 2003 г. Германия, Франция и Русия се обе-
диняват около обща декларация против употребата на военна сила. 
На 7 март САЩ, Великобритания и Испания представят пред Съвета 
за сигурност ревизиран проект на резолюция, който обаче поставя на 
Ирак ултиматум за разоръжаване до 17 март 2003 г.28 Разцеплението в 
международната общност продължава да се задълбочава. 

Съгласно записите на японското външно министерство, на 18 фев-
руари и на 6 март 2003 г. между Япония и Франция са проведени два 
телефонни разговора на най-високо равнище. На 12 март 2003 г. се 
състои трети подобен разговор между министрите на външните рабо-
ти на двете страни29. Тази дипломатическа активност не довежда до 
резултат. На 14 март 2003 г. президентът Жак Ширак публично излага 
френската позиция. Франция е готова да подкрепи усилията за разо-
ръжаването на Ирак, но не и поставянето на ултиматум към иракското 
правителство. Това заявление бележи край на японските опити за обе-
диняване на европейските страни около нова проекторезолюция. На 
19 март започват военните действия в Ирак. 

По време на военните операции протичат нови остри дебати по по-
вод бъдещата роля на ООН в Ирак. През април постепенно се очертава 
пълна победа за коалиционните сили. Възниква опасност от изолиране 
на ООН от процеса на вземане на решения спрямо бъдещето на Ирак. 
При тези обстоятелства желанието на Франция, Германия и другите 
страни от лагера на „несъгласните“ да се конфронтират със САЩ от-
слабва.30.

На фона на бързия напредък на англо-американските сили в зони 
като Багдад и Киркук през април 2003 г. външният министър Йорико 
Кавагучи посещава Германия, Франция и Великобритания. В Берлин 
министър Кавагучи повдига въпросите за необходимостта от осигу-
ряване достатъчна роля на ООН във възстановителния процес, при-
емане на нова резолюция на СС, участие на цялата международната 
общност при гарантиране вътрешната сигурност на Ирак. Разгово-
рите показват наличие на продължаващи различия – според външ-
ния министър Йошка Фишер военната операция е била предприета, 
без да са изчерпани всички мирни средства31. За Германия основен 
приоритет е хуманитарната обстановка, а вътрешният ред е задача 
на коалиционните сили. Във възстановяването на следвоенен Ирак 
централна роля трябва да играе ООН. 
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В Париж японският външен министър отново не получава кате-
горичен отговор относно френската подкрепа за бъдеща резолюция 
на Съвета за сигурност. Външният министър дьо Вилпен подчертава, 
че за вземането на решения следва да се изчака „стабилизирането на 
обстановката“32. 

На разговорите на 11 април 2003 г. в Лондон британският външен 
министър Джак Строу благодари за усилията на Япония, доказала зна-
чимостта си на „надежден съюзник“, но по въпроса за нова резолю-
ция заема позицията, че съдържанието ѝ ще зависи от развитието на 
ситуацията33. 

Срещите показват, че позицията на Берлин и Париж е изчаквател-
на. Основно притеснение за двете страни е кой ще има решаващ глас 
за определяне бъдещата съдба на Ирак. 

Между 26 април и 2 май 2003 г. японският министър-председател 
Джуничиро Коидзуми предприема обиколка в Европа. Проблемът за 
Ирак фигурира сред въпросите, поставени на Срещата на върха (ЕС-
Япония) на 1–2 май 2003 г. в Атина. В приетото на срещата Съвместно 
заявление за пресата (Joint Press Statement) въпросът е включен в пре-
гледа на международните кризи непосредствено след севернокорей-
ския въпрос. 

Съвместното заявление се фокусира върху най-малко спорните 
въпроси по въпроса, свързан с бъдещето на Ирак. Двете страни избяг-
ват оценки за легитимността на англо-американската военна операция. 
Третират се проблеми от хуманитарно и културно естество. Консенсус 
е открит основно по въпросите за „укрепване на международната соли-
дарност“, съхраняване териториалната цялост на Ирак, „установяване 
във възможно най-кратки срокове на временна власт от иракския на-
род“, както и „ключова (vital) роля на ООН, с използване на уникалните 
ѝ възможности и опит в следконфликтни ситуации“ (без да се изясни 
дали тази роля обхваща участие на ООН в политическия процес)34. 

На двустранните си срещи с лидерите на Великобритания, Франция, 
Германия, Испания, Гърция и ЕС японският министър-председател от-
ново призовава за широко международно сътрудничество за възстано-
вяването на Ирак и участие на ООН в този процес, както и за приемане 
на нова резолюция на СС. Оповестява се японската подкрепа за устано-
вяване в кратък срок на „иракско правителство от иракчани и за иракча-
ните“. Френският президент Ширак и канцлерът на Германия Герхард 
Шрьодер обаче не показват категорични признаци, че биха участвали в 
процеса по възстановяване. Франция отстоява „централната“ роля на 
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световната организация. Германската страна защитава становището, че 
възстановяването трябва да се извърши „под егидата на ООН“35. От 
очакванията на ООН към страните-членки ще зависи и ролята на Гер-
мания, чиито ресурси към момента са ангажирани в Афганистан. 

Проведената на 26 април среща между премиера Коидзуми и бри-
танския премиер Тони Блеър потвърждава, че Япония и Обединеното 
кралство се разглеждат като взаимни съюзници. Въпреки това се очер-
тават нюанси във вижданията на двете страни. Японският министър-
председател настоява за укрепване на международното сътрудничест-
во и подчертава изключителната важност на ролята на ООН, като дава 
индикации, че възнамерява да постави този въпрос пред американския 
президент Джордж Буш. Подобни намерения японската страна е из-
разила и по време на разговорите с канцлера Шрьодер36. Британският 
министър-председател се съгласява с нуждата от ангажиране на ООН, 
но се изказва по-въздържано относно обхвата на нейната роля, която 
следва да бъде съобразена с естествените отговорности на коалицион-
ните сили в Ирак.37  

Значението на европейската обиколка на премиера Коидзуми след-
ва да се търси в опита за преодоляване на разцеплението сред европей-
ските страни. Възстановяването на единството е необходимо както за 
приемането на желаната от Япония резолюция, така и за изграждане 
на подкрепа за японската политика по други належащи въпроси, вклю-
чително севернокорейския проблем. На срещите японската страна се 
старае да представи съществуващите разногласия като несъществени. 
Пред европейските си партньори премиерът Коидзуми нееднократно 
заявява, че иракската криза е резултат на противопоставяне между 
Ирак и международната общност (приемайки международната общ-
ност за единно цяло). Различията между Франция, САЩ, Великобри-
тания, Япония според него са само временни и преходни. 

Към средата на май 2003 г. обстоятелствата еволюират. След дълги 
дебати, на 22 май 2003 г. Съветът за сигурност се обединява около ре-
золюция 148338. Франция не счита, че резолюцията е без недостатъци, 
но я оценява като „надеждна рамка, посредством която международ-
ната общност може да окаже подкрепа на иракския народ“39. Герман-
ският представител в ООН заявява, че с приемането ѝ „разделението 
от миналото е вече зад нас“40. Великобритания счита, че тя бележи 
„завръщането към консенсуса“41. Японското правителство я привет-
ства като свидетелство за сплотяване на международната общност при 
решаване на проблема за възстановяването на Ирак с участието на 
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ООН42. Резолюцията представлява необходимата основа за стартира-
не на процеса по възстановяване на Ирак и бележи края на определен 
етап в отношенията между Европа и Япония по иракския въпрос.

Развитието на японо-европейските отношения по иракския въпрос 
в началото на 2003 г. показва съществени различия в начините, по ко-
ито Япония и държави като Франция и Германия решават породените 
от иракската криза външнополитически проблеми.

Германо-френската визия за международната система и ролята на 
Европа в нея (доколкото тази визия е единна) е свързана със стремеж 
към развитие на многополюсна система с централна роля на ООН, 
спазване на международното право и утвърждаване на многостранен 
подход в международните отношения. Според тази визия Европа след-
ва да играе самостоятелна роля в международната политика. Европей-
ските страни (и особено Франция) имат собствени интереси в Близкия 
изток, които те не бива да позволяват да бъдат накърнени.

От своя страна, макар и да предпочита международна система, 
основана на международен правов ред, водеща роля на ООН и забра-
на за употребата на сила, в резултат на иракската криза Япония прави 
външнополитически избор, който е подложен на критиката, че подко-
пава част от принципите на досегашната японска външна политика. 

Разминаването в позициите между Япония и посочените европей-
ски държави е свързано с различните приоритети на двете страни по 
въпроса за Ирак. За Франция (и в известна степен Германия, чиято по-
зиция е по-усложнена) сред основните съображения за външнополи-
тически избор важно място заемат възникналите проблеми от систем-
но естество, т.е. необходимостта на бъде отстоявана ролята на Съвета 
за сигурност, международноправните принципи за употребата на сила 
и международната система с многополюсен характер. 

От друга страна, за Япония от голямо значение са проблемите 
от стратегическо естество, т.е. японо-американският съюз като стра-
тегически фактор за националната сигурност и елемент от процеса 
на преутвърждаване на японската роля в международната политика. 
Причините за този избор са многопластови: възраждане на комплекси 
от миналото в японската външна политика; желание на управляващия 
елит страната постепенно да се освободи от ограниченията в междуна-
родните си отношения; висока зависимост от близкоизточния петрол. 
В обстановката в началато на 2003 г., когато страната е пряко застра-
шена от ескалацията на севернокорейската ядрена криза, в полза на 
решението за подкрепа на американската политика силно натежава 
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аргументът за зависимостта на японската национална сигурност от 
Съединените щати.

Иракската криза поставя пред японското правителство въпроса 
за способността на ЕС за единни действия в международните отно-
шения, както и за съвпадението на външнополитическите виждания 
между европейските страни и Япония. По време на кризата Япония е 
принудена да се съобразява с нова, не изцяло комфортна конфигура-
ция на отношенията между САЩ и част от европейските държави. 

Провалът на европейското единство по време на иракската криза 
допринася за намаляване международната легитимност на японската 
политика по иракския въпрос. Позицията, която заемат по време на 
кризата Франция и Германия, е и един от аргументите на критиците на 
японската дипломация във вътрешния дебат относно фундаменталния 
курс на японската външна политика. 

При все това, развитието на отношенията между Япония и европей-
ските противници на военното разрешение както по време на кризата, 
така и след нея показва, че страните продължават да се стремят към 
сътрудничество по редица други проблеми във външната си политика, 
по които споделят общи интереси (включително севернокорейския 
въпрос). По време на кризата Япония се опитва да изиграе положителна 
роля за сближаването на позициите между Съединените щати и група-
та на несъгласните с тях европейски страни. Изпълнението на подобна 
роля е затруднено от редица ограничения, включително подкрепата, за-
явена от японското правителство, на американската политика. 

След кризата са предприети опити за възстановяване авторитета на 
европейското единство. През 2004 г. е ознаменувано разширяването на 
ЕС с формалното приемане на десет страни от Централна и Източна 
Европа. През декември 2003 г. е приета Европейската стратегия за си-
гурност, която провъзгласява стремежа на ЕС за глобална международ-
на роля и „стратегическо“ партньорство с Япония. Възниква движение 
към задълбочаване на европейската интеграция чрез разработването 
на нов Договор за установяване на Конституция на Европа. Тези тен-
денции подтикват Япония да обърне повече внимание на пропуските в 
политиката си спрямо ЕС и европейските страни. Основното предиз-
викателство е да бъде формулиран характерът и действителното съдър-
жание на стратегическото партньорство между Япония и ЕС. 
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„раК С ГаЛопИращИ МЕТаСТаЗИ“.1 
ЕТНопоЛИТИЧЕСКаТа СИТУацИЯ в рЕпУБЛИКа 

МаКЕДоНИЯ (2001–2007 Г.) 

Димитър Петров

През 2001 г. бяхме свидетели на кървавия конфликт, обхванал Ре-
публика Македония, който се оказа поредното проявление на добилия 
особена острота албански въпрос на Балканите. Именно неговото ак-
тивизиране и радикализиране е една от причините за разпадането на 
Социалистическа федеративна република Югославия през 90-те годи-
ни на XX век. Той се явява естествено продължение на кризата в Косо-
во от 1998–1999 г., при която бе приложен същият сценарий – започва 
със създаване на паралелни структури, бойкот на обществения живот 
и се стига до сформиране на въоръжени формирования и обособяване 
на свободни територии.

Целта на настоящото изложение е да очертае накратко отражение-
то на конфликта и последвалото го Охридско споразумение върху ма-
кедонското общество. Поставените хронологически граници маркират 
важни събития, протичащи на територията на Република Македония, 
които са от ключово значение за по-нататъшното ѝ развитие. От една 
страна е 2001 г. – годината на подписване на Охридското споразуме-
ние, което слага край на въоръжения конфликт в страната и се пое-
ма по пътя на федерализацията. От друга страна е 2008 г., наситена 
с много политически събития и емоции. Спорът с Гърция намира 
своето отражение във ветото на Атина за членството на Македония 
в Северноатлантическия пакт (НАТО) на форума на Алианса в Бу-
курещ през април. След този отказ страната тръгва към предсрочни 
парламентарни избори. Те са от изключително значение не само за 
определянето на бъдещата политическа обстановка, но и за перспек-
тивите на държавата като цяло.

Тъй като разглеждаме един съвременен проблем, основният ма-
сив от използвани източници е съставен от материали на българския 
и македонския периодичен печат. От македонската преса е използван 
основно вестник „Нова Македония“2, чрез който се разглеждат между-
националните противоречия между албанци и македонци по време на 
въоръжения конфликт от 2001 г. Българските източници са предимно 
в електронен вариант.3 Те помагат да се проследят хронологично съ-
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битията и да се добие цялостна представа за тях и от гледната точка на 
страничния наблюдател, какъвто в случая сме ние. 

Освен проследяване на чисто хронологичния ред на събитията, 
целта е да се представят корените, развитието и причините за сложни-
те междуетнически отношения между албанци и македонци тяхната 
представа един за друг, вижданията за бъдещето на общата държава, в 
която живеят. Затова като изворов материал са използвани теренните 
проучвания на Международния център по проблемите на малцинства-
та и културните взаимодействия, които се провеждат на територията на 
Косово, Сърбия, Западна Македония и Черна гора и в които е приложен 
един нов интердисциплинарен подход4. Заедно с него тук е приложен 
един нов метод на изследване - интернет проучване, проведено в чата 
на електронния адрес www.makedonija.com5. Тук е включена и истори-
ята, разказана от македонци при едно от посещенията ни в страната.6

Първо ще маркираме постигнатите договорености в Охрид през ля-
тото на 2001 година, за да може по-лесно да се осъзнае неговото значе-
ние за по-нататъшното развитие на македонските общество и държава.

Мирният рамков договор, който слага край на конфликта в Маке-
дония, е подписан в Охрид на 12 август 2001 г. от лидерите на четири-
те основни парламентарни партии – Любчо Георгиевски от Вътрешна-
та македонска революционна организация – Демократичска партия на 
македонското национално единство (ВМРО–ДПМНЕ), Бранко Чър-
венковски от Социалдемократическия съюз на Македония (СДСМ), 
Арбен Джафери от Демократическата партия на албанците (ДПА) и 
Имер Имери от Партия на демократичния просперитет (ПДП). Основ-
ните принципи на Охридското споразумение са следните: пълно разо-
ръжаване на АНО, амнистия за бунтовниците и приемане на поправки 
в конституцията на страната, които да позволяват по-активно участие 
на албанците в обществения и политическия живот. 

С поправките в конституцията, приети на 16 ноември 2001 г., са 
провъзгласени права на всички граждани. Вече се говори за граждани 
на македонския народ, както и на тези, живеещи в границите на страна-
та, които са част от албанския, влашкия, турския, сръбския народ и др.

Според промените македонският език е официален, а всеки друг, 
говорен от над 20% от населението език (в случая само албанският), е 
втори в съответните общини. Приема се гражданите от албански про-
изход да имат документ за самоличност и на албански, и на македон-
ски език. Поправките засягат и въпроса за религията като в конститу-
цията вече се споменават „ислямската верска общност, католическата 
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църква, методическата църква и юдейската общност“ наравно с ма-
кедонската православна църква. Съгласно новата конституция всички 
религии са независими от държавата и равни пред закона. Въвежда се 
фигурата на омбудсмана, избиран от парламента, чиято функция е да 
следи за спазването на конституционните права и най-вече на принци-
пите за равното представяне на етническите общности в обществения 
живот.7 С приетите поправки исканията на албанците са потвърдени 
от най-висшия закон на страната.

За повечето от македонците споразумението от Охрид не може да 
доведе до трайно разрешаване на кризата, а само до нейното отлагане 
във времето. Според тях в бъдеще ще има нейни нови проявления и 
при това те ще са във вреда на македонците. Показателни в това отно-
шение са думите на премиера Люпчо Георгиевски: „Ние сме принуде-
ни да променим конституцията под натиска на военна агресия. Можем 
с разочарование да кажем, че за шест месеца видяхме много малко от 
това, което международните сили правят против терористите, които 
убиваха, палеха и унищожаваха нашата територия. Натискът върху 
Република Македония е повече от очевиден“8. 

Настроението сред албанците е на противоположния полюс. Те 
възприемат споразумението като историческо: „В Охрид се отвори 
път към разрешаване на албанския проблем, който беше отлаган 10 
години. В противен случай имаше реална опасност да се развият не-
щата като в Косово – да се създадат паралелни албански структури 
и всичко произтичащо от това“9. За много от албанските бунтовници 
споразумението дава възможност да получат амнистия и реинтегра-
ция в политическия живот на страната. 

Противоположните настроения, обхванали македонци и албанци, 
отразяват реалното положение в Македония. След споразумение-
то обществото е окончателно разделено на етнически прнцип. Като 
разделителен маркер между двата етноса, макар и негласно, се явява 
„линията Групчин“, която по време на Втората световна война е де-
маркационна линия и разделя страната на две – Западна Македония, 
(част от Велика Албания), под италиански протекторат и Източна под 
българско управление. Това е маркиране по символичен, но брутален 
начин. На всички означителни табели по тази линия македонските 
надписи са изкъртени или заличени.

Една година след подписването на Охридското споразумение в 
Македония продължава да се чувства дълбоко етническо напрежение. 
Отправят се упреци към управляващите, че не приемат закона за ам-
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нистията. Те от своя страна обвиняват албанците, че не позволяват 
на смесените македоно-албански полицейски патрули да навлязат в 
някои от районите, контролирани по време на кризата от АНО. 

Македонското общество е наясно, че албанските искания перио-
дично ще ескалират, а споразумението може да бъде добър повод за 
нова бойна офанзива. Такива опити се появяват в лицето на Албан-
ската национална армия (АНА), която се сформира непосредствено 
след подписването на договореностите от Охрид. АНА издига идея-
та за „Велика Албания“ и е против споразумението. Тази организация 
поема отговорността за няколко инцидента в Западна Македония и по 
границата с Косово. Недоволството сред албанското население се уве-
личава, което създава психологическа предпоставка за една въоръжена 
офанзива.

В тази напрегната обстановка са проведени парламентарни избори 
на 15 септември 2002 г., които не минават без произвеждане на стрелби 
и други инциденти. В крайна сметка опозиционната коалиция „За Ма-
кедония заедно“ извоюва убедителна победа. Социалдемократическият 
съюз на Македония и неговите съюзници получават абсолютно мнозин-
ство от 61 депутатски мандата в 120-местния македонски парламент.10 
Въпреки убедителната изборна победа новото правителство на Бранко 
Цървенковски е формирано като коалиционно – то включва и албанския 
Демократически съюз за интеграция (ДСИ) на Али Ахмети. 

Няколко месеца след загубата на изборите лидерът на ВМРО-
ДПМНЕ и бивш премиер на Македония Люпчо Георгиевски подава 
оставка от ръководството на партията. Веднага след това за маке-
донския вестник „Дневник“ Георгиевски изказва вижданията си за 
бъдещето на страната и за възможностите за разрешаване на албан-
ския проблем. Според него с Охридското споразумение Македония 
окончателно загубва статута си на суверенна държава „поради факта, 
че никога няма да върнем под наш контрол определени части, но 
и поради факта, че то е причина Македония да функционира като 
протекторат“11. Бившият премиер говори откровено и открито за от-
ношенията между двете основни етнически общности в страната, 
които през различните периоди на съвместно съжителство са били 
по-често на противоположни страни, отколкото на една и съща. Не е 
подмината и демографската заплаха, тъй като с „Охридското спора-
зумение и действителността, която се създава във връзка с неговото 
прилагане, вратите са изцяло отворени за масови преселвания от Ко-
сово и Албания“12.
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Предложенията на Георгиевски за разрешаване на проблема 
включват слагане край на протекторатите и полупротекторатите и 
преразглеждане границите на Балканите по време на специална бал-
канска конференция, в резултат на което да се стигне до етнически 
чисти държави. Той призовава да се погледне по-сериозно на предло-
женията на македонските академици за размяна на територия, защото 
очертаването на разделителни линии между албанците и македонците 
ще спомогне за „етническото спасяване на Куманово, Скопие, Киче-
во и Струга“13. Бившият премиер всъщност изказва на глас това, ко-
ето мисли голяма част от македонското общество, но говори за него 
само под сурдинка или в тесен кръг. Според него положението в Ма-
кедония може да се определи като „рак с бързо разпространяващи се 
метастази“14, които налагат взимането на спешни мерки. 

Тезите на Люпчо Георгиевски предизвикват ответни реакции и ре-
дица дискусии сред политическите среди. Партиите от управляващата 
коалиция отхвърлят тези виждания, лидерът на ДСИ – Али Ахмети, 
ги определя като „обезпокоителни“. Опозиционните албански партии 
от своя страна частично или напълно подкрепят бившия премиер. Ръ-
ководителите на ДПА – Арбен Джафери и Мендух Тачи, подкрепят 
частично Георгиевски, докато лидерът на ПДП – Абдурахман Алити, 
поздравява бившия премиер за смелостта да изрече това, което е в 
„главите на много хора и беше официално оповестено от Македонска-
та академия на науките и изкуствата (МАНУ)“15. 

Пет години по-късно той променя тезата си за размяна на територии 
с албанците. Георгиевски говори за директно откъсване на територии от 
Македония и предоставянето им на т.нар. Велика Албания. В разграни-
чаването той вижда единствената възможност за спасение на Македо-
ния от албанизация и превръщането ѝ в трета албанска държава.16

Разделението между албанци и македонци се проявява дори и в 
религията, която се превръща в маркер за принадлежност на дадена 
територия към определен етнос. За македонците албанската демограф-
ска инвазия е застрашителна и в издигането на православни кръстове 
те виждат начин да маркират етническата принадлежност на терито-
рията. Показателен пример е големият хилядолетен кръст на Водно 
над Скопие, който се вижда от всички страни и чиято цел е да покаже, 
че тази територия е християнска (респ. македонска) от две хиляди го-
дини и ще остане такава. 

Наред с напрегнатите вътрешни отношения македонците се 
чувстват несигурни и във външнополитически план по отношение 
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на съседите си. Такива са проблемите с Гърция за името на страната, 
спрямо България съществува комплекс на идентичността за истори-
ческото наследство и езика, със Сърбия има проблеми по въпроса за 
независимостта на Македонската православна църква, с Косово има 
постоянни неприятности, свързани с границата. Красноречиви в тази 
посока са размислите на един албански интелектуалец: „Не можеш 
да градиш държава, когато се страхуваш от всички – от българите, от 
гърците, от сърбите, от албанците. Който се страхува от съседите си, 
не може да построи къща“.17

Създадената след Охридското споразумение от 2001 г. нова реал-
ност кара македонското население да преосмисли своята роля и бъ-
деще в държавата. Показателни в това отношение са думите на един 
респондент, македонец от Скопие, планински спасител: „Ние имаме 
мисия, и тя е да цивилизоваме албанците, защото в цивилизационно 
отношение те са сто години назад. В курса, който организираме (за 
планински водачи) има и албанци, нашата цел е да ги научим, че пла-
нината може да осигурява нашето препитание, но не с бракониерство 
и изсичане на гори“. В процеса на разговора стигаме и до въпроса за 
демографския бум на албанците. „Трябва да се спрат спекулациите. 
Те не са 40%, както се опитват да ги представят, а са 25%. Техният 
голям демографски ръст постепенно ще почне да намалява и това ще 
постигнат техните жени със своята еманципация. Фисовет ще почнат 
да се разпадат. Никоя млада и образована жена няма да приеме да ѝ 
диктуват колко деца да има и да я заставят да живее заедно с родите-
лите на мъжа си. За нея водещо ще бъде работата, кариерата, а не да 
бъде демографско оръжие.“

Настроенията сред албанците са коренно противоположни. С 
цел да се разбере мнението им относно националната идентичност, 
ежедневието, бита, общата история и бъдещето на славянското мно-
зинство в Македония е проведено проучване, в което е използван нов 
алтернативен подход – интернет проучването. То е проведено в пери-
ода от 15 януари 2005 г. до 15 март 2005 г., като основният терен на 
наблюдението е електронният чат на сайта www.makedonija.com.

Получените резултати показват още веднъж големите различия, 
които съществуват между двата етноса, както на ниво власт – граждан-
ско общество, така и на ниво етническо, а в някои райони и на верска 
нетърпимост между двете етноконфесионални групи в Македония. По 
отношение на въпроса за съдбата на Западна Македония всички, без 
изключение, подкрепят мнението, че бъдещето на тази част от страна-
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та е албанско, като категорично отхвърлят дори компромисното стано-
вище за добиване на автономия в този район. 

По отношение на славянското население в Македония и неговия 
етнически произход, болшинството от анкетираните определят това 
население като българи, а логичният извод е, че неговото бъдеще е 
обединението с България. От анкетата става ясно, че отношението на 
албанците към македонците се ръководи и влияе от чисто политиче-
ски и етнически съображения. Според тях Република Македония не 
трябва да съществува, за мнозина от тях името Македония се свързва 
само със земята, на която живеят, но категорично се противопоставят 
на възможността да се нарекат граждани на Македония.18

Резултатите от проведеното изследване потвърждават тезата, изка-
зана по-горе, че близостта между двата етноса – македонският и албан-
ския, е само формална. Двете общности са капсулирани една за друга. 
Албанските респонденти нямат положително отношение към македон-
ската националност и държавност. Даже напротив, все по-често се из-
дига идеята за отделянето на Западна Македония и създаването на Или-
рида, с чието име се свързва бъдещето на западните части на страната19. 
Попадайки в този омагьосан кръг на нереализирани национални стре-
межи, все по-ясно става, че целостта и бъдещето на Македония зависят 
от благоразположението на международната общност и нейното бъде-
що решение по отношение на статута на Косово, защото каквото и да е 
то, неминуемо ще намери своето отражение в Република Македония.

Говорейки за междуетническите отношения в Македония, трябва да 
сме добре запознати с актуалната ситуация в Косово. Възможностите 
за мултиетническо съжителство, това дали има зони на съвместимост и 
несъвместимост между различните етнически и религиозни общности 
имат значение, тъй като не трябва да забравяме, че случващото се в Ма-
кедония е отражение на живота и действителността в областта, която се 
оказва ръководен и идеен център за албанците от Западна Македония.

През първите години след бомбардировките на НАТО над областта 
животът в провинцията е видимо нормализиран. Въпреки това обаче 
продължава да съществува напрежение между сърби и албанци, кое-
то местен респондент обяснява така: „При нас няма политическа власт, 
има етническа власт и нямаш право на избор. Тук, в Косово, се раждаш 
сърбин и отиваш при сърбите, раждаш се албанец – мястото ти е при 
албанците“.20 В същото време, както и в Македония, масово се строят 
джамии, което всъщност е проява на потребността на албанското обще-
ство от утвърждаване на всички белези за ясна и силна идентичност. 
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Сега след като Косово е международен протекторат, а в Македо-
ния са факт промените в конституцията, на преден план излиза ал-
банският национализъм, който все още е във възходяща фаза. Идеята 
за автохтонността и илиро-албанското „продължение“ намира израз 
в мита за етническо превъзходство, чиято история, трансформирана 
във вулгарен национализъм, се преподава в училищата в Косово и Ма-
кедония.21 Той бързо прераства в омраза към всичко славянско: „Сла-
вянството е болест, всички славяни трябва да бъдат избити [...]!“22. 

Поради тази причина смесените бракове, както в Косово, така и в Ма-
кедония, са изключително малко, а където ги има, животът им е из-
ключително тежък. Такъв е примерът със семейна двойка от албанец 
и сръбкиня. Заклеймени от двете общности, за тях в областта няма 
бъдеще и единственият шанс за нормален живот е да емигрират.23 Те-
зата за невъзможността двата етноса да живеят заедно се потвърждава 
и от думите на репонденти албанци пред учените от Международния 
център по проблемите на малцинствата, които категорично отхвър-
лят възможността за брак с представител на другия етнос. За мъжете 
да имат такава любовна връзка е възможно, но за момиче – не. При 
въпроса дали ще се оженят за сръбско момиче, ако се влюбят в него, 
респондентите отговарят: „Ако се влюбя, бих правил любов с нея, но 
да се оженя – никога!“24.

Тези факти потвърждават пропастта, която съществува между 
двата етноса. Започнала в миналото и протичаща с различна интен-
зивност, но без да губи своята актуалност, тази пропаст непрекъснато 
се увеличава, за да достигне до размера на последните конфликти в 
Косово и Македония, чиито все още незаздравели рани подклаждат 
етническата и верската омраза.

Опиянени от успеха в Косово и Македония, албанските национа-
листи все по-често издигат идеята за „обединена“ Албания. Нався-
къде по улиците в Прищина и Тетово човек може да си купи карта 
на eтническа Албания, която включва цяла Албания, Косово и Южна 
Сърбия, като границата се простира почти до Ниш, Западна Македо-
ния с градовете Скопие и Куманово, Северна Гърция с областта Чаме-
рия, както и голяма част от Черна гора със столицата Подгорица. На 
въпроса за обединение на албанците повечето от тях заявяват, че искат 
само това, което им принадлежи, както и всички албанци да живеят за-
едно на своята земя. За сърбите и македонците обаче няма съмнение, 
че целта е обособяване на етнически чиста територия и изграждане 
на „Велика Албания“, което те обясняват с факта, че албанците нито 
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преди, нито сега са готови да живеят с някого. Ето защо, „където има 
албанци, там са най-чистите етнически територии“.25 За тях е безсмис-
лено да се пита за разликата между Армия за освобождение на Косово 
(АОК), Албанска национална армия (АНА), Армия за освобождение 
на Прешево Буяновац и Медведжа (АОПБМ) и Армия за национално 
освобождение (АНО). За тях това са различни наименования на една и 
съща организация, която, надянала маската на борец за човешки права 
на албанците, всъщност се стреми към „Велика Албания“. 

Осем години след подписването на Охридското споразумение Ма-
кедония продължава да се намира в сложна ситуация. Придобивките 
от договореностите дават увереност и самочувствие на македонските 
албанци. Приемането на Албания в НАТО, както и провъзгласяването 
на независимо Косово и признаването му от западните сили, доведе до 
еуфория албанското население. 

Албанските политически партии поставят на дневен ред искания 
за приемане на албанския език като официален, за по-пълно предста-
вяне в структурите на властта и за  отпускане на пенсии за довчераш-
ните участници в АНО. Приемането на България в Европейския съюз  
засилва притегателната ѝ роля, което води до редица антибългарски 
изяви, включително сред медийния и политически елит.26

Ако в самото начало на XXI век възможността за федерализация 
на страната се възприемаше като кошмар от македонците, то сега, в 
края на десетилетието реалността е тази, която насочва перспективата 
за федерализация като начин на национално оцеляване на много ма-
кедонци. При албанците се засилва стремежът към по-широки права 
и позиции в по-големи части от страната. Връзките им със съседните 
Косово и Албания не се поставят под съмнение, а границите с тях 
практически съществуват само на книга. Като прибавим и неотдав-
нашното изказване на почетния председател на ДПА – Арбен Джафе-
ри за евентуалното оттегляне на подписа му от Охридското споразуме-
ние, ситуацията в Македония остава сложна и може да се заключи, че 
промените в историческото ѝ развитие тепърва предстоят.27

Събитията в Косово и Македония показват, че стремежът към ет-
нически държави на Балканите не е изживян. Това с най-голяма сила 
важи за млади нации (като албанската), които изживяват своето ма-
кар и позакъсняло национално възраждане. Техните стремежи към 
създаване на собствена държавност неминуемо водят до етнически 
сблъсъци с македонци и сърби. В Косово албанците са опиянени от 
обособяването на своя собствена държава, докато в Македония те са 
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самоуверени – за тях няма съмнение, че бъдещето им принадлежи. Те 
не се колебаят да заявят, че Македония е тяхна родина, но и ако е не-
обходимо, са готови да се борят за обединението на всички територии, 
населени с техни сънародници. Въпрос на време е да се постави иска-
нето за отделяне на населената предимно с албанци Западна Македо-
ния и нейното присъединяване към Косово. Логично е в такъв случаи 
да зададем въпроса: „ще остане ли Македония държава? И ако остане 
на каква цена“.28
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