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БРИТАНСКОТО ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ И КРИМСКАТА ВОЙНА,
1854–1856 Г.
Любомир Кръстев
THE BRITISH PUBLIC OPINION AND THE CRIMEAN WAR, 1854–1856
Lubomir Krastev
Abstract: The Crimean War took a central place in the British imagination. The news from the
warzone traveled faster than ever before. The people in Britain were almost immediately informed
about everything that happened on the front. The public expressed its compatriotism vividly. Donations from all over the country were sent to Crimea for the relief of the hardship of soldiers during
the conflict. Before and during the war an unexpected change in the attitudes of the British occurred.
Francophobia, that used to be dominant in Britain in previous times, was replaced by a new national
feeling of hatred towards Russia and its emperor Nicolas I. Russians were blamed, not always without
foundation, for all the evils, while the old enemy – the Bonapartist empire of France, was now regarded
as a dear friend and ally. Based on the diaries and letters of officers and soldiers, on the Parliamentary
debates in the House and, most importantly, on the publications of the British press, this article deals
with the exciting recreation of the perception of British contemporaries of the Crimean war, a topic
evoked by the need of emphasis on the importance of public opinion in nowadays politics.
Keywords: Crimean War, British public opinion, British press, Queen Victoria, Lord Palmerston,
Nicolas I, Russia, France, Napoleon III, Ottoman empire

Обществените нагласи играят важна роля в политиката на Великобритания още
от момента на учредяване на първите редовни вестници на Острова в началото
на XVIII в. Истински достъпни едва през следващото столетие, тяхното разпространение става масово именно благодарение на Кримската война. Периодичният печат невинаги отразява точно позицията на населението по различни
проблеми. По време на войната френската преса се придържа към официалната
гледна точка на властите, тъй като Наполеон III въвежда цензура. В Русия на
Николай I, а и не само при този владетел, за свобода на словото като цяло е проблематично да се говори. Но в Британия няма забрана да се публикуват материали, които не са в съзвъчие с управленския елит и официалната политическа
доктрина. Стихията на четвъртата власт там се усеща с най-голяма сила и много
известни политици са изпитали нейната мощ. В този смисъл е релевантно да се
зададе едно предварително условие, необходимо за по-пълното възприемане на
изворовия материал, на който почива тук предложеният текст. Общественото
мнение и периодичният печат не са равнозначни понятия и не е редно да се употребяват като синоними. На Британските острови обаче връзката между двете е
най-силно изразена и поради тази причина се акцентира именно върху този тип
свидетелства. Разглеждането на пресата като прозорец към публичните нагласи
на британците е обосновано, тъй като тя не се цензура и дава възможност на
читателите да публикуват писма и собствени позиции. Чрез немалкото квалифицирани кореспонденти, които предават вестите си към редакциите от първо
лице, се осъществява широко покритие на проблеми и много голям географски
ареал. Заслужава си да се посвети внимание и на дневниците на войници и офи-
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цери, някои публикувани преди края на войната, на мемоари на съвременници и на дебатите в британския парламент. Важно място заема художествената
литература, живописта и първите фотографии. С това не може да се изчерпи
богатата палитра от културни и информационни изяви, които по един или друг
начин засягат темата за „Войната срещу Русия“, както тогава наричат конфликта
от 1854–1856 г. В настоящото изследване се прави опит да се маркират някои
важни тенденции и да се демонстрира значението на общественото мнение от
историческа перспектива, тъй като това е значим въпрос и в нашето съвремие.
В средата на XIX в. параходът и телеграфът пренасят новините с много поголяма скорост, от когато и да е било преди. Известията за Кримската война
стигат до Англия за часове от телеграфната станция в Букурещ, а по време на
конфликта се изграждат и телеграфи във Варна и Балаклава. Така британското
общество е осведомено почти непосредствено за събитията от войната. Новините са достъпни за всички класи, особено след премахването на гербовия налог
на Острова през 1855 г. Те са повод за емоционални дискусии сред търговци и
работници, джентълмени и чиновници, мъже и жени, стари и млади. Дори кралицата изпълва дневника си с описания за личното ѝ преживяване на новините
от фронтовите линии в подстъпите на Севастопол. За едни войната е ненужна, опасна и безсмислена, за други е патриотичен дълг, налагащо се изпитание,
борба срещу агресивна и нецивилизована империя. Британците трябва да превъзмогнат горчивината от жестоките описания на военната действителност, те
съпреживяват страданията на войниците в окопите и мъките на ранените и болните в лазарета в Скутари. Обществеността е поставена пред дилемата дали
жертвите, дадени в името на един полезен за британците режим на международните отношения, системата на баланс на силите, наложена от тях през 1815 г. и
приета от останалите от Пентархията държави, си заслужават.
Този въпрос занимава политичeския естаблишмънт в Уайтхол още от момента на провалената Виенска нота, отхвърлена от Дивана на 20 август 1853 г. В
парламентарните дебати, състояли се на 31 март 1854 г. – едни от най-важните,
провеждани в началните фази на конфликта – депутатът Джон Брайт изтъква,
че ако Британия отива на война с Русия, за да запази целостта на Османската
империя, то защо не започва война с Франция, за присъединяването на Алжир
– територия, върху която султанът има номинална власт. (Rogers 1869: 456).
Според него кабинетът е прекомерно загрижен от възможността Черно море
да се превърне в руско езеро, докато Франция на практика опитва да направи
същото със Средиземно море. Опозиционно настроеният Брайт счита също, че
намеренията на правителството за „запазване на интегритета и независимостта
на Турция“ са несъстоятелни, тъй като в дълговременен план са неизпълними.
Дори и при успешна война, Османската империя е обречена на разпад и временното съхраняване на нейния интегритет е до момента, в който Русия се съвземе от едно евентуално поражение. Така британската външна политика може
да е последователна, единствено ако продължава да защитава целостта на мю-
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сюлманската държава в бъдещи военни сблъсъци, което обвързва Лондон с ангажимент, който трудно може да се поддържа в дългосрочна перспектива. (Rogers 1869: 463).
Това, което Джон Брайт не отчита обаче, е именно силата на обществените
нагласи, които трайно се променят в Англия през последните пет десетилетия в
полза на крайната русофобия. По време на Наполеоновите войни британците
виждат в лицето на Русия и Александър I преграда пред ненаситните амбиции
на „корсиканския узурпатор“, както често е наричан императорът на французите. Така за британската общественост енигматичната и далечна Русия е държава
съюзник в една война на живот и смърт срещу вековния враг. На Острова се артикулират редица статии, възхваляващи руското мъжество и готовност за саможертва пред силите на врага. Тогава царят е добре дошъл с армията си в Западна Европа, тъй като подпомага всеобщата битка срещу един опасен агресор и в
очите на много съвременници Русия се разглежда в положителен план. В края на
продължителния конфликт обаче, през лятото на 1814 г., Александър I и неговата сестра правят прословутото си посещение в Лондон. На него Великите сили
трябва да решат следвоенната съдба на континента, да определят дата за начало
на предстоящия конгрес във Виена и да постигнат съгласие по основните спорни въпроси. Този опит за предварителни договорки между Силите е провален
заради арогантното и неадекватно поведение на Романови, които не пропускат
случай да демонстрират презрението си към партията на Торите – управляващата партия тогава. Още от този момент доминираният от изданията на торите печат подема сериозна антируска пропаганда. Към навечерието на Виенския
конгрес тя не цели друго освен да защити концепцията на кабинета, насочена
към реставрацията на Бурбоните. Самият Луи XVIII пък публично заявява, че
дължи връщането на трона си на Англия – заявка, която е пряко предизвикателство към Русия, тъй като последната жертва много в името на победата и самата
тя вижда ролята си като решаваща. Тези изказвания на брата на гилотинирания
Луи XVI, както и твърдата решимост на Лондон да следва избрания курс, водят до значителни търкания между Касълрей и Александър на конгреса. Преди
всичко обаче те убеждават британския политически елит, че Русия е непредвидим партньор, с който трябва да се подхожда внимателно. Нещо повече, в меморандума на британския премиер Уилям Пит-младши от 1804 г. се очертава
една от главните външнополитически доктрини на Албион – недопускането на
разрастване на влиянието на Русия в Европа (Nicolson 1968: 55–56).
Корените на същинската русофобия във Великобритания обаче следва да се
търсят в периода от началото на 40-те години на XIX в. Ако посещението на
Александър I в Англия сигнализира за трудностите, които Великобритания и
Русия могат да изпитат в бъдеще, то визитата на неговия наследник Николай
I през 1844 г. окончателно задава негативен тон в отношенията между Лондон
и Петербург и затвърждава недоверието, което Британия изпитва към Русия.
След посещението му в Бъкингам кралската двойка не е особено очарована от
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Николай, а Виктория пише до чичо си, белгийския крал Леополд I, че съпругът ѝ Алберт смята руския цар за „човек, склонен да се отдаде прекомерно на
моментни пориви, което допринася често да греши.“ (Figes 2010: 66). Целта
на това пътуване на Николай се състои в желанието на самодържеца да изгради съюз с Англия, чрез който двете страни да се договорят за едно разделение
на наследството на Османската империя. Пийл и Абърдийн не са приятно впечатлени от подобни идеи, но подозренията им в крайна сметка се оказват основателни, когато в началото на 1853 г. руският цар провежда прословутите си
разговори с британския пратеник в Петербург сър Джон Хамилтън Сиймур и
излага нагледно намеренията си да раздели големи територии от Османската
империя между Русия и Великобритания (Baumgart 2005: 63–90).
Страховете от Русия се засилват значително след разгрома на Унгарската революция от 1848–49 г. След първоначален престой във Видин и Шумен Лайош
Кошут е освободен от османските власти и се отправя на Запад, като през октомври 1851 г. акостира в Саутхемптън, където населението го посреща възторжено. Преследван от руснаци и австрийци, Кошут хвърля пламъка на своята революционна проповед сред британците, които са впечатлени от старовремския
му изказ, плод на изучаването му на английски език чрез едно старо томче на
Шекспир в оригинал. Театралните му действия в Англия причиняват раздразнения в двореца, но политическият елит, като цяло, демонстрира възхищението
си към унгарския национален герой. Топлото посрещане на Кошут в Англия е
белег за преобладаващите настроения в страната. За почитания от столичните
търговци и предприемачи вестник „Морнин адвъртайзър“ Кошут е сърдечен,
честен и се е превърнал в мит още приживе, за раздразнение на „въоръжените
тирани“. Той оставя трайна следа у британците, които почитат „благородните му
мисли и героични дела“ (In: Morning Advertiser, No. 18850, 24 November 1851,
3). Ясно е, че британците не симпатизират на „въоръжените тирани“ и предпочитат да са съпричастни на каузите на поляци или унгарци, виждайки в лицето
на Русия деспотизма на една азиатска империя, която ги угнетява. Времето, в
което те започват да изпитват подобни чувства и към християнското население
на Балканите, намиращо се под османската власт, все още е далеч.
До голяма степен русофобията в Европа и в частност в Британия е базирана
върху „Завещанието на Петър Велики“, изфабрикуван документ, целящ да подклажда омраза към Русия. Той се появява в началото на XIX в. и е използван от
Наполеон, за да оправдае кампанията му от 1812 г. Тиражиран като основната
външнополитическа доктрина на царете от династията Романови, „завещанието“ играе важна роля в оформянето на публичния образ на Русия в Англия (Figes 2010: 70–71). Вековно вкоренената ненавист срещу французите постепенно
отстъпва място пред страха от новата заплаха от Изток. Преди всичко обаче
Русия е заплаха най-вече за Британската колониална империя в Средния и Далечния изток. Опасенията от експанзията на тази нова Велика сила за сметка на
британския монопол изглеждат повече от възможни.
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Но във Великобритания ключовото събитие, което настройва широката общественост срещу Русия в най-висша степен, е битката при Синоп. Пряко предизвикателство срещу британското военноморско превъзходство, Синоп е преломен момент, който е повод за гневни коментари по адрес на Николай I. Сражението от 30 ноември 1853 г. се представя като „масово клане“, в което турските кораби са „безмилостно потопени“. Оцелелите моряци, според авторитетния
„Морнин пост“, са „убивани, не в честна битка, а фактически умъртвявани, тъй
като руснаците не търсят просто победа над врага, а неговото изтребление“ (In:
Morning Post, No. 24,962. 22 December 1853, 5). Това, което е още по-любопитно, е, че представената статия във вестника съдържа описание на Наполеон III в
положителна светлина. Френският император се разглежда като приятел на британците и се твърди, че е шокиран и гневен на агресора. „Въпреки че, разбира
се, той желае мир, император Наполеон няма да позволи да бъде разиграван“.
Пацифистките стремежи на Наполеон III в действителност са повече от съмнителни, особено като се вземе под внимание неговата лична роля в назначението
на френския извънреден пратеник в Константинопол Ла Валет, който обтяга
отношенията между Портата и Петербург по въпроса за покровителството на
Светите места между католици и православни – формалният повод за войната.
Но в контекста на демонстрираната руска сила по море старите врагове, които сега се определят като „Западни сили“, са склонни да си подадат ръка, за да
действат заедно срещу „московците“ (In: London Evening Standard, No. 9171, 29
December 1853, 2). За целта британската публика трябва да се убеди напълно в
правотата на подетата кауза за защита на турския интегритет.
На 2 януари 1854 г. „Морнин хроникъл“, издание, считано като гласът на
средната класа, предупреждава, че настъпва моментът за мобилизация на населението за посрещането на „велика национална борба“ (In: Morning Chronicle,
4 January 1854, 4). Тя трябва да се води срещу „посегателствата“ на Русия, които започват след злополучната мисия на Меншиков, запомнена от британците с
„преднамереното нахалство“ на руснака. Статията настоява, че „сега е видно, че
водещите мотиви за враждебното отношение към Турция са грабителството и
агресията. За поставените претенции [от Русия] се знаеше, че са неизпълними
и бяха подсилени с военна инвазия, в разрез с правата на нациите, за тревога
на Европа и въпреки протеста на Англия и Франция.“ (In: Morning Chronicle, 4
January 1854, 4). Британците изнасят урок по пропаганда. В следващата война
Русия демострира по-висока компетентност в борбата за общественото мнение,
тъй като не оставя нещата само в ръцете на славянофилските организации. По
време на Кримската война обаче този деликатен аспект от борбата за надмощие
в идеологически план изглежда маловажен за Николай I. Статията на „Морнин
хроникъл“ е особено важна, защото се подчертава извъневропейската същност
на Русия, противопоставена срещу Запада, в лицето на Англия, Франция и „тревожна Европа“. Предстоящата война е видяна като сбъсък между агресивната
варварщина на нагъл нарушител на законните права на уязвимата Османска им-
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перия с цел експанзия, грабеж и плячка. Специфичната лексика е преднамерено използвана и внушава важността от съпротива срещу нечестивите мотиви
на руснаците. Величието ѝ е повод за страх, а не възхищение. „Лондон Дейли
Нюз“ пък определя Николай I като „враг на човечеството, на свободата и на цивилизацията.“ (In: London Daily News, No. 2488, 11 May 1854, 5).
В подобен дух е и анализът, представен в скромното издание на столичния
„Белс“, което акцентира върху руската демонстрация на сила като средство за
прикриване на вътрешна безпомощност. „Колкото и колосална да изглежда мощта на Русия“, пише ежеседмичникът, „ние смятаме, че тя e повече привидна,
отколкото истинска.“ При евентуална атака от сериозен съперник, „вродената
ѝ слабост, породена от прекомерно нарасналата ѝ структура, ще бъде разкрита.“
(In: The Bell’s New Weekly Messenger, 1 January 1854, 4). Прогнозата се оказва
до голяма степен точна. Още след намесата на Франция и Англия във войната в полза на Османската империя могъществото на Русия се срива, така както се срутва гигантски колос, поставен върху глинени крака. „Белс“ съобщава
и за дързък опит на руска шхуна за атака на френско-английския флот, оставен
на котва в Босфора, малко след „нечестивата победа при Синоп“. Авторите не
проумяват как може Русия да предизвиква двете най-могъщи флоти в света, но
тези действия се вписват в наратива за агресивната ѝ политика. Интересно е да
се отбележи, че особено внимание е посветено на темата за кримските татари,
тяхното подчинено съществуване и как те с радост биха се противопоставили
на „руския хомот, ако видят флага на съюзника“ (In: The Bell’s New Weekly Messenger, 1 January 1854, 4). Това е много съществен момент, тъй като войната на
Кримския полуостров далеч не е започнала и към началото на 1854 г. не са налични еднозначни признаци, че именно там предстои да се оформи театър на
военни действия, ощо по-малко каква роля може да изиграе местното татарско
население. Но британците не обръщат единствено внимание върху темата за
евентуалните колаборационисти в една война срещу Русия, те подробно се интересуват и от нейните бази в Черно море.
Така „Лойдс Уикли“ публикува подробна статия за Севастопол и неговото
пристанище. Базирайки информацията върху трудове на топографа Всеволжски,
вестникът дава много детайлни данни за пристанището, неговите размери, дълбочини и капацитет. Изредени са по-важните сгради и техните функции, административното устройство на базата и казармите, посочени са артилерийските
батареи, които го бранят по море и укрепените редути, които го защитават по
суша. Нещо повече, разказва се за характеристиките на климата и обичайните
метеорологични условия в района. Не се пропуска да се отбележи, че около това
конкретно пристанище, корабите често страдат от рядко срещан в по-солени
води нашественик – морски дървояден червей, който се храни с дървесината на
корабните корпуси, киловете и дървената обшивка. За британците интересът
към теми, свързани с корабоплаването, е нещо естествено, но въпросната статия далеч надхвърля обичайните географски описания, предлагайки информа-
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ция, която може да е от необходимост най-вече при военни действия (In: Lloyd’s
Weekly Newspaper, 1 January 1854, 7).
Не всички издания обаче споделят съпричастност към военното усилие, което предстои на британците. Така например „Шипинг енд Меркантайл Газет“
предлага статия, в която се коментира евентуалната цена, която населението на
Острова трябва да плати, за да се води войната. Тъй като това е „народна война“,
коментира с известна ирония вестникът, то „несъмнено народът ще плати за нея,
и ще плати тежко“ (In: Shipping and Mercantile Gazette, No. 5048, 5 May 1854, 2).
Колко ще струва конфликтът срещу Русия е един от основните въпроси, които
занимават обществеността от началото на военните действия до техния край.
Най-голямото изпитание в това отношение е породено от репортажите на кореспондента на „Таймс“ Уилям Хауърд Ръсел, нa когото е отредена историческата роля да е пряк свидетел на конфликта в Крим. Неговите материали разтърсват публиката със своите детайлни описания на военната действителност.
Те спомагат войната да бъде видяна не само чрез патетичните стихотворения
на Алфред Тенисън, но и описана реалистично от наблюдател публицист, който
не спестява неудобни истини за некомпетентното командване на армията. Така
пред широката общественост се демаскира истинското лице на войната – убитите и ранените, страданията, жестокостите и тоталната деструкция, лишена от
разум и изпразнена от смисъл.
Още след първото голямо сражение между воюващите страни при Алма
тежката цена на войната е разкрита от „Таймс“. Покритите от труповете на гърчещите се и умиращи войници полета около реката, дала името на тази битка,
представляват сърцераздирателна сцена на мъчителна агония. Безименните
жертви, причинени от „капризите на един човек“, са оставени без грижа в продължение на денонощия; зловеща картина, която „трябва завинаги да се запечата в паметта на онези, които я съзират.“ (Russell 1856: 53). Човекът, виновник
за описаните злощастия, разбира се, е цар Николай I. Според кореспондента
на „Таймс“ неговите егоистични прищявки са причина за бедственото положение на руските войници, изоставени от своите другари на милостта на врага.
Но сред жертвите има и доста от съюзниците, „един на всеки пет руснака“, по
думите на Ръсел. Това не отговаря на реалните данни на историците. Най-авторитетният изследовател на войната проф. Винфрид Баумгарт от университета
в Майнц изчислява жертвите от руска страна на 1800 убити и 3900 ранени, а
при съюзниците те са малко над 600 убити и 3500 ранени (Baumgart 1999:
120). С други думи за всеки убит съюзнически войник са загинали трима от руска страна, а при ранените няма големи разлики. Целенасочено или без умисъл,
Ръсел създава впечатлението, че голямата победа при Алма е спечелена с много
по-малко жертви от тези, които дава врагът, което не кореспондира напълно на
събитията. Но не бива да се забравя, че при Алма руснаците държат отбранителна позиция и е по-очаквано атакуващата страна да пролее повече кръв, за да
изтласка укрепения противник. Новите леки стрелкови оръжия на въоръжение
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в британската и най-вече във френската армия способстват за значителното тактическо преимущество пред остарелите мускети на руснаците. Победата при
Алма дава на провоенните кръгове в Лондон необходимата подкрепа от страна
на общественото мнение и улеснява кабинета в плановете му за продължаването
на кампанията. Очевидно е обаче, че „колосът на глинени крака“ оказва съпротива и не се сгромолясва с един-единствен удар. Следващата арена на военните
действия, тази при Севастопол, е белязана да играе тази съдбоносна роля, когато бъдещето на империята на Романови е заложено в битката за важното черноморско пристанище на Кримския полуостров.
През това време се появяват и първите писма от войници и офицери, които
пишат до своите близки у дома. От кореспонденцията на британския лейтенант
Фридрих Стивънсън може да се научи много за бойния дух на съюзническата
войска веднага след Алма, за това как войниците се радват на напредъка на армията и „непрекъснатото лято“ дори и през октомври. С още по-голямо задоволство Стивънсън споделя със сестра си в писмо от 2 ноември 1854 г., че предстои скоро да се превземе Севастопол, а войната е убедила всички, че „Русия
е един гиганстски шарлатанин, един просторен мехур, който ние помогнахме
да се спука... След като видяхме руската смелост, ние няма защо да се боим от
Русия, освен турците, поляците и подобна дребна риба.“ (Pawnall 1915: 106).
Само десет дни по-късно, в писмо до своята племенница, той вижда нещата
доста по-различно. Съжалението от факта, че определя кампанията в по-ранни
писма като „екскурзия за удоволствие“, изпълва редовете в трудно намерената
във фронтовите условия хартия, на която се помества дописката. „Севастопол вече не е лесната плячка, както смятахме в началото“, откровен е войникът
(Pawnall 1915: 109). Ожесточената съпротива от страна на руснаците от една
страна, от друга – холерата, са главните причинители на страдания сред войниците. Застигащата руска зима създава масово безпокойство сред редовия боец и
офицерския състав. Католически свещеник, изпратен със съюзническата армия
в Крим, пише до ирландското издание „Корк Екзаминър“, че лицата на болните
от холера войници не могат да бъдат вече разпознати от тежката зараза, върлуваща на полуострова. „Никой няма и най-малка представа от това, което трябва
да понесем.“, съобщава свещеникът и изразява съмнение, че обсадата пред „обречения на смърт град“ ще приключи бързо. Същият брой разказва и за 4 хиляди болни и ранени в лазарета в Скутари, където „гангрената е често срещана“,
а холерата – трудно овладяна. Но за толкова много хора, допълва статията, „е
невъзможно да се осигури подходяща грижа“ (In: Cork Examiner, No. 1974. 1
January 1855, 3).
Най-важното сражение в Кримската война по отношение на неговия обществен отзвук е вероятно една от най-незначителните битки в цялата кампания. Атаката на леката бригата в битката при Балаклава на 25 октомври 1854
г. не е кулминационен момент във войната, но несръчното водене на войската
от главнокомандващия британските сили лорд Раглан извежда на преден план
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недостатъците на английската армия и остарялата ѝ система на заемане на ръководни длъжности, по същество непроменена от времето на Уелингтън. Балаклава противопоставя старото офицерско съсловие от елита срещу обикновения
войник, който лее кръвта си и понася всички трудности на военното ежедневие.
Така романтизираната представа за воинът благородник отстъпва място пред
националния образ на „обикновения Томи“ – истинският герой. От друга страна сражението от 25 октомври показва ретардацията на кавалерията като войскова част и маргинализира нейната роля, което допълнително поставя акцента
върху считаните за неаристократични формирования на пехотата и артилерията. Още на 3 ноември 1854 г. в британския печат са публикувани донесенията
на Стратфорд де Редклиф, който посочва, че след атаката на руските позиции
при Балаклава леката британска кавалерия, „поставена под кръстосан огън, понася извънредно много щети“ (In: Carlisle Journal, No. 2908, 3 November 1854,
10). Става ясно, че е допусната сериозна грешка в командването, която е причина за дадените изключително много ненужни жертви, без да са постигнати
някакви важни оперативно-тактически цели. Обществото недоволства срещу
некомпетентността на Раглан и е възмутено както от безсмислената жертва на
леката бригада, така и от продължаващата дълго време обсада на Севастопол.
През април „Таймс“ публикува иронична поема за главнокомандващия, озаглавена „Раглан и времето“. В нея Раглан е обрисуван като нерешителен и глуповат
командир, който вечно намира оправдания за своето бездействие пред обсадения град в метеорологичната обстановка (In: The Times, 4 April 1855, 10). Но
поемата, която трогва всички на Острова, е безсмъртната „Атаката на Леката
бригада“ на вече споменатия Алфред Тенисън. В нея безстрашието на смелия
британски кавалерист от свистящите куршуми и грохота на тежките оръдия е
увековечено въпреки „гафа“ на командването, въпреки че са хвърлени напразно
в „челюстите на Смъртта“. Да се почита подвигът на „величавите шестстотин“
бойци от бригадата е посланието на поета, защото въпреки подозренията на
войниците от тази част, че нещо в щаба е сбъркано, „никой не възразява, никой
не пита защо, има само дълг и гибел, в долината на Смъртта“ (Tennyson 1939:
267–268). Така почувстваното от британците омерзение от слабото ръководене
на войната е превъзмогнато от идеята за геройската кончина на „шестстотинте“
– броят на конниците, които се превръщат в символ на патриотизма и мъжеството. По този начин вместо битката при Балаклава да срине вярата в успеха,
тя го подсилва и дава нов импулс на жаждата за разправа с руснаците. Съпричастност към пострадалите британски войници се споделя от преобладаващата
част от островната нация и са създадени редица дарителски фондове за помощ
на пострадалите от войната. Поантата по отношение на милосърдието към
„обикновения Томи“ е свързана с дейността на доброволните формирования от
медицински сестри, водеща фигура при които е тази на прословутата Флоранс
Найтингейл. Тя пристига в полевата болница в Скутари в началото на ноември
1854 г., когато в лазарета са докарани голяма група от ранените при Балаклава
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войници. До края на годината тя фактически се разпорежда с „Кримския фонд“,
създаден по-рано от в. „Таймс“. Това демонстрира пряката заинтересованост на
британското общество в желанието му да бъде съпричастно с военното усилие,
което страната изпитва (Figes 2010: 302–303). Но има немалко недоволни от
начина, по който се води войната. На 21 януари 1855 г. площад „Трафалгар“ става арена на „бунта на снежните топки“, когато протестираща тълпа от 1500 души
напада със снежни топки хора в карети и пешеходци. Събитието е отразено от
антивоенно настроения Карл Маркс в силезийския „Нойе Одер-Цайтунг“ (In:
Neue Oder-Zeitung, No. 43, 26 January 1855). Но подобни инциденти по време
на войната са по-скоро рядкост, а прочитът на Маркс е тенденциозен, тъй като
въпреки сблъсъка с полицията, са арестувани само четирима души, които трябва
да бъдат задържани четиринадесет дни и да платят по 40 шилинга глоба. Изхождайки от факта, че британските власти гледат на всеки бунт с голяма доза параноя, наказанието е леко и не се цели сплашване на населението с жестокости и
назидателни присъди. Това се дължи на ограничения характер на движението
против войната. Такова движение действително съществува, но е лишено от широка подкрепа и е напълно обезсилено след падането на Севастопол. Премиерът Абърдийн действително подава оставка на 30 януари 1855 г., но мястото е
заето от най-русофобски настроения политик в кабинета – лорд Палмерстън. С
това конфронтацията между съюзниците и Русия получава нов импулс, тъй като
плановете на новия премиер включват разширяване на антируската коалиция и
сухопътна инвазия срещу Николай I през окупираните полски земи. Идеята не
се реализира най-вече заради нежеланието на Франция да продължи войната.
Важно място в общото възприемане на войната от британците заема обсадата на Севастопол. Писмата на войниците, голяма част от които са публикувани
преди края на войната, описват една трагична и жестока картина на военната
действителност. Големият брой на човешките жертви, лошите условия на живот
на войниците и всеобщата разруха са отразени от съвременниците и достигат
без цензура до британската публика. Започналата през средата на септември
1854 г. обсада посреща пристигащите съюзнически войски с гротескните гледки
на плуващи трупове на хора и коне в бреговете около града. (Аnonymous 1855:
16). Липсват достатъчно военно-полеви болници, лазаретите често се изграждат насред полето и наподобяват кланици. Очевидците на обсадата разказват и
за това, че местното население, съставено предимно от кримски татари, е наето
частично от съюзническите войски в дейностите по пренасяне на продоволствията. (Аnonymous 1855: 20). Това е своеобразно свидетелство, че преобладаващата част от кримските татари са склонни да са колаборационисти на съюзниците, виждайки в тяхно лице евентуални освободители от руската власт в Крим.
Това се дължи и на факта, че кримските татари симпатизират на Османската империя във войната срещу Русия, което може да се обясни и с религиозната им
принадлежност към исляма. Религиозният фактор е от съществено значение за
избухването на войната и царската армия гледа на друговерците с голямо подо-
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зрение. Така политиката на Санкт Петербург за етническо прочистване, насочена срещу татарското население на полуострова след Кримската война, намира
своето обяснение – за Русия кримските татари са опасни с пристрастията си и
действат в полза на нейните врагове както в политически и военен план, така и
в религиозен.
За британските части в Крим обаче религиозното противопоставяне е на
заден план. Те дори са склонни да засвидетелстват уважение към някои от постиженията на руснаците в областта на инженерната им дейност по отношение
на укрепителните съоръжения. В мемоарно сведение, публикувано месеци след
края на обсадата от двама анонимни автори, се говори за „силата“ на руските
фортификации пред Севастопол и за уменията на руснаците да водят отбранителна война (Аnonymous 1856: 100–101). В открити сражения обаче, те забелязват слабостта на руската армия, която историците на Кримската война отдават на превъзходството на съюзниците в лекото стрелково оръжие (Figes 2010:
210).
Най-разтърсващото в новинарската хроника на Уилям Хауърд Ръсел се отнася за дните след капитулацията на Севастопол на 27 август 1855 г. Влизането на съюзническите войски в града ги въвежда в същинска картина на тотална
деструкция и страдание на населението. Единадесетмесечната обсада е нанесла
невиждани до този момент поражения върху сградите. Артилерийската бомбардировка с тежките френски оръдия от сушата и бордовите батереи на британския флот по море нанасят нечувано унищожение. Упорството на руснаците да
бранят позиция, подложена на толкова тежък огън, се признава от всички участници като героизъм, включително и от Ръсел. Цената на този героизъм обаче е
твърде висока. След обсадата на практика градът не съществува, тъй като представлява купчина руини, като спорадично се мярка по някоя сграда, която да е
само частично унищожена. (Rogers 1869: 155).
Въпреки опасността от внезaпно срутване на полуразрушените постройки,
Ръсел разказва, че френските войници от експедиционния корпус и някои британци сe впускат да разграбват къщите, с надеждата за военна плячка. Руските
вещи явно се продават на висока цена на Запад и много войници искат да си
вземат сувенири от кампанията. В търсенето на плячка се включват и моряците
от флота. Част от войниците, които плячкосват севастополските домове, стават
жертва на взривове на дефектирали съюзнически снаряди. Медици пренасят ранени и убити на носилки и в одеала, в града влизат офицери, улиците започват
да се разчистват от отломките и от призрачен град, останал почти без население, след изтеглянето на руснаците, Севастопол се оживява от движението на
съюзниците. Издъхващите руснаци се транспортират до защитните позиции в
подстъпите на града – хълмовете Малаков и Мамелон, които са покрити от трупове, нахвърляни един върху друг. (Rogers 1869: 157).
Единственото място, до което дори и най-дръзките войници, търсещи плячка не се доближават, е сградата на болницата в Севастопол, намираща се във
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форт Павел. Като по чудо сградата не е засегната от бомбардировката. Именно
в севастополската болница се наблюдават най-зловещите сцени след обасадата.
Миризмата на гниеща плът, на мърша, се носи далеч извън сградата. Войниците
смятат, че са свикнали с нея след толкова продължителни военни действия. Никой обаче не е подготвен за подобен ужас. Кръвта е навсякъде, ранените лежат,
заобиколени от труповете на другарите си. Раните по телата им са неописуеми.
Най-жестока е съдбата на онези с рани в крайниците. Според процедурата при
подобна рана често налага да се извърши ампутация. Въпреки новостите в руската военна хирургия, дело главно на Николай Пирогов, в 80 % от случаите ампутираният не оцелява. Анестезията с хлороформ рядко върши работа и пациентите се будят при по-силен стрес, което означава, че са в съзнание, по време на
операцията. Около операционните маси се трупат купчини от отрязани крака и
ръце, шумът на трионите, пробиващи костите, кара чакащите за операция войници да плачат и да полудяват от отчаяние. Ръсел разказва с учудване, че няма
кой да подаде дори чаша вода на ранените и е убеден, че повечето са могли да
оцелеят, стига да получат най-елементарна грижа. (Rogers 1869: 160–162).
Британските свидетелства за случващото се по време и след обсадата на Севастопол се припокриват и със сведенията на останалите участници, като например трилогията на Лев Толстой за Севастопол (декември, май, август). Това,
което отличава британската гледна точка обаче, е липсата на украса, на героичен
патос, който понякога прикрива същинския образ на сражението. Затова този
британски реализъм, стигащ понякога до циничност, дава по-релевантна картина, различна от многократно пропагандираната юнашка самоотверженост, маршове в строй, блясък на саби и грохот на оръдия. За жителите на Острова Севастопол не е само горда победа, но чрез подробните и описателни репортажи
е изживян като една непоносима и ненужна трагедия. По думите на историка
Джон Пек, Уилям Хауърд Ръсел не описва „драматични сражения и героично
лидерство.“ Това, което британският кореспондент представя, подобно на писател-реалист, не е просто разказ за една война, а „е социален проблем.“ (Peck
1988: 30).
Новините за превземането на Севастопол пристигат в Англия на 10 септември 1855 г., часове след падането на града в ръцете на съюзническите войски.
Радостта от военния успех е блестящо отразена в дневника на кралица Виктория. Невижданата еуфория на „всички хора, които се събират под прозорците, под звуците на свирещи гайди и пеещи люде“ засенчва дълго продължилата
несигурност у населението за изхода от войната. Всеобщата екзалтация на британците разкрива доколко то е съпричастно с военното усилие на родината и
приветствията за Алберт и Виктория са сигнал за преживяването на войната
като общо изпитание, както за елита, така и за народа. Бурните скандирания „да
живее“ са адресирани не само до кралската двойка, но и до френския император
Наполеон III (In: Queen Victoria: Historical Speeches and Writings, VI, September 10 1855). По време на Кримската война британското общество преобръща своите нагласи от силно изразените антифренски и най-вече антибонапар-
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тистки чувства, характерни по-рано за Острова, към русофобски настроения,
които отстъват по сила само сред народи като полския и унгарския. Нещо повече, тези нагласи са особено важни за улесняването на бъдещо сътрудничество
между държавите от двете страни на Ла Манша, което до този период изглежда
твърде проблематично. Пресата има голяма заслуга за тази промяна. Така например при превземането на севастополската отбранителна позиция Малаков на 8
септември 1855 г. атаката на френския главнокомандващ Жан-Жак Пелисие
се определя като успех „на нашите храбри съюзници“. (In: Glasgow Herald, No.
5500, 10 September 1855, 4). На 11 септември същата година пък „Лийдс Интелидженсър“ съобщава с радост, че „Негово Имперско Височество“ Наполеон
III е избегнал опит за атентат, докато пътува към операта (In: Leeds Intelligencer,
No. 2606, 11 September 1855, 2).
Още по-пълна картина за изживяната от британците радост по случай победата при Севастопол е отразена на страниците на „Лондон Ивнинг Стандарт“.
В столицата камбаните забиват тържествено в редица църкви, а населението се
редува „да пее националния химн и Partant pour la Syrie.“ (In: London Evening
Standard, No. 9700, 11 September 1855, 3). Пеенето на британския химн не предизвиква изненади, но „Отпътуване за Сирия“ е написана в годините на Първата френска империя, а мелодията е композирана от Ортанс дьо Боарне – доведената дъщеря на Наполеон Бонапарт. Лондончани с възторг изпълняват песента, посветена на Египетската кампания на корсиканеца от 1798–1799 г., един
поход, целящ ликвидирането на британската търговия и колониална експанзия
в Изтока. Дните на франкофобията са в миналото и старите вражди са забравени в името на едно ново приятелство. Но това не е парадокс, а напротив. Става
дума не за вечни приятелства, а за вечни интереси.
Успехът на съюзниците при Севастопол е съкрушително поражение за Русия. Дипломатически изолирана и с накърнен международен имидж, наследената от Александър II държава може единствено да се стреми към прекратяване на военните действия. Финалът на войната е свързан с мирните преговори в
Париж, които започват през февруари 1856 г. и продължават до 30 март. Краят
на Кримската война бележи нова епоха в историята на международните отношения. На пръв поглед, големият победител е Наполеон III, тъй като Франция
си възвръща изгубената слава след краха на Първата империя и заема водещо
място в Пентархията. За британците обаче ползите от войната са по-големи, тъй
като пред колониалната политика се откриват нови и неподозирани перспективи, свързани с отстрaняването на руската заплаха в Далечния изток. Викторианската епоха навлиза в класическия си стадий на развитие и Господарката на
моретата е абсолютен хегемон в световната политика през следващия половин
век, когато господството ѝ е оспорено отново от търсещата своето място под
слънцето Германска империя.
Британското общество изживява пореден момент на триумф с развръзката
от Кримската война и редом до Бленхайм, Трафалгар и Ватерло се нареджда и
победата при Севастопол. Самочувствието на жителите на Острова е оправда-
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но, но позицията на лидер носи със себе си отговорности, с които по-малките
играчи на континента не са обременени. Това, от една страна, определя курса
на изолация, възприета от съвременниците като прекрасна, от друга – създава
възможности пред находчиви и енергични държавници като Бисмарк да нарушат трайно системата на баланс на силите пред погледа на ангажирания с колониите си британски лъв. Политиката на Албион става глобална още след Виенския конгрес, но след Парижкия от 1856 г. интересът към Европа е подчертано
ограничен. Политици и общество са вперили поглед към екзотиката на Индия,
Китай и Африка, а добрите печалби гарантират липса на заинтересованост към
дребните кавги на Стария континент, който винаги е считан от англичаните за
чужд. С подсигурени интереси в Леванта, на пазарите в Константинопол и с базите си в Средиземноморието, с изолирането на заплашителната Русия Великобритания е устремена към най-бляскавия период от своята история. Неделима
част от него е прослувутият британски темперамент, майсторски моделиран от
редакциите на пресата – властелините на обществените настроения на Острова.
Затова и картината на английския художник Джон Евърет Миле „Сключеният мир“, посветена на Парижкия мир от 1856 г., изобразява ветеран от Кримската война заедно със съпругата си, двете си деца и държания от него вестник
„Таймс“ – неразделен член на английското семейство.
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ПОСЛЕДНИ ОТЛОМКИ И СВИДЕТЕЛСТВА ОТ ВРЕМЕТО НА
КЪСНАТА ОСМАНСКА ИМПЕРИЯ В ТЪМРАШ
Видин Сукарев
LAST FRAGMENTS AND EVIDENCES OF THE LATE OTTOMAN EMPIRE
IN TUMRASH
Vidin Sukarev
Abstract:Tumrash, a village of Bulgarian spoken Muslims in the Rhodopes, was prosperous until
the devastation in 1878 during the Russian-Turkish war. Restored in short time, Tumrash become
centre of de facto autonomous mountain region, out of the East Rumelian administration. After the
Unification in 1885, the settlement was turned again to Ottoman Empire and situated close to the
new frontier increased its military and strategical importance. Unfortunately, during the Balkan War
in 1912, Tumrash was demolished again. Today this place, only 40 km away from Plovdiv, is covered
with thick forest and the ruins are hardly visible. In 2013 Plovdiv Regional History Museum held two
research expeditions to Tumrash. 10 Muslim tombstones from 18th and 19th century were discovered,
transported to the Museum and thus saved from vandals and treasure hunters. The Ottoman epitaph
are translated and commented further. The tombstones are important part of the local historical heritage at risk.
Keywords: Tumrash, Tumrash Republik, Muslim tombstones, Ottoman epitaphs, Pomaks, Bulgarian Mohammedans, Ottoman Turkish Epigraphy, Cultural Heritage at risk

Разположено буквално на хвърлей място от Пловдив, сред дива и едновременно с това неописуемо красива местност, унищоженото през Балканската война
помашко селище Тъмраш и до днес впечатлява със своята загадъчност. Преди
малко повече от век селото е изпълнено с живот, а днес единствените му постоянни обитатели са представителите на дивата природа. Историята на селището
Тъмраш и едноименната област са добре проучени през 60–70-те години на ХХ
век от известният родоповед Ангел Вълчев. Отпечатаното през 1973 г. негово
монографично изследване остава и до днес един от най-стойностните образци в
краеведческата литература у нас, дело на непрофесионалист (Вълчев 1973). Наред с характерните за подобни произведения обич и пристрастие към обекта на
проучване, ясно се открояват и добросъвестността, трудолюбието и критичното
отношение на автора, извършил значителна събирателска и аналитична работа.
Нивото на крайния резултат, авторитетът на изследователя, емоционалният и
увлекателен разказ създават впечатлението, че към пресъздадената на страниците историческа картина могат да се добавят единствено дребни детайли, макар
че самият автор на различни места изтъква нерешени въпроси и дава насоки за
тяхното бъдещо изследване. След отпечатването на монографията обаче и особено след преждевременната смърт на Ангел Вълчев през 1985 г. изследователският интерес към Тъмраш на практика замира.
От една страна книгата за Тъмраш популяризира неговата история, от друга
обаче тя не само, че не премахна тайнствения облик на тези места, а го увеличава. Днес Тъмраш попада в център на едноименното ловно стопанство. Страст-
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ни ловци със значителни финансови възможности, изкушени от ценните дивечови трофеи, които предлага генетичния фонд на Централните Родопи, често
ловуват там. За посрещането на нуждите им, както и за работата в стопанството
е необходимо ежедневното присъствие на негови служители. Така на практика се оказва, че районът съвсем не е безлюден. Контролът от страна на ловното
стопанство, съчетан с липсата на хубав път за автомобили, донякъде ограничава
достъпа до останките от селището и района, но всеки, който има желание, не би
се спрял пред такива дребни затруднения. Руините на Тъмраш отстоят недалеч
от множество селища и със сигурност не липсват желаещи да ги посетят. Гражданите със засилен интерес към историческото минало в България никак не са
малко, а за съжаление сред тях има и такива, изкушавани от тъмни страсти като
иманярство, грабителство и вандализъм.
Един от проблемите за бъдещо изследване, поставени от Ангел Вълчев, е
проучването на гробищата на Тъмраш (Вълчев 1973: 26). Всичко, което може
да се открие като информация и следи за селището и неговото минало понастоящем, неизменно стига до гробищата и запазените в тях каменни паметници и надписи. Не случайно и в статията в Свободната електронната енциклопедия „Уикипедия“ за Тъмраш също е сложена снимка на ислямски надгробен
памeтник.1 Не може да се каже, че обемът от данни за Тъмраш като цяло и в
частност за неговите надгробия в световната мрежа е особено голям. Те се свеждат предимно до описания на туристически посещения и снимки в блогове,2
форуми,3 страници във фейсбук4 и други подобни. Анализът на тези материали
показва, че извършилите пътуванията автори имат благородни намерения, но
тъй като не притежават необходимата професионална подготовка, познавателната и научна полза от пубикуваното е спорна, като е възможно да се предизвикат и преки щети с тиражирането на информация до хора с нечисти помисли.
През лятото на 2013 г. заедно с други двама служители от РИМ – Пловдив
посетихме Тъмраш, пътувайки до село Чурен, над Перущица, с лек автомобил
и оттам пеш през гората до останките от селището, отстоящи на около два часа.
Пътуването беше по-скоро с цел разходка, отколкото сериозно подготвена научно-изследователска експедиция. При обхода на все още личащите развалини
1

2

3

4

Тъмръш (село): https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8A%D0%BC%D1%80%D1
%8A%D1%88_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)(достъпен 20 август 2019).
За книгата „Тъмраш на пол. Ангел Вълчев: http://planinitenabulgaria.blog.bg/
turizam/2011/05/19/za-knigata-quot-tymrash-quot-na-polk-angel-vylchev.749868
(достъпен 20 август 2019); Тъмрашкиятнадгробен паметник: http://planinitenabulgaria.blog.bg/
turizam/2011/02/05/tymrashkiiat-nadgroben-pametnik.680665 (достъпен 20 август 2019);
Втърсене на Тъмръш: http://asthfghl.blog.bg/turizam/2015/09/13/.1391435 (достъпен 20 август 2019).
Помашката
република
–
Тъмръш!
https://ww.pomak.eu/board/index.
php?topic=727.165(достъпен 20 август 2019).
Фейсбук страница на село Ситово, Община Родопи, Област Пловдив https://www.facebook.
com/media/set/?set=a.435073493219812.100568(достъпен 20 август 2019)
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се натъкнахме на гробището, което Ангел Вълчев посочва, че се намира в източния край на селото (Вълчев 1973: 25). Тъй като не разполагахме с водач, а и с
време, не успяхме да намерим останалите две гробища, за които се споменава
в книгата. Не можахме да установим и къде точно е т.нар. „Манафско гробе“
– част от първото гробище, отделена за починалите от османския пограничен
гарнизон. (Вълчев 1973: 25–26). Ангел Вълчев е първият, който публикува превод на епитафия от Тъмраш, такава от паметник в „Манафското гробе“, и въз
основа на нейната датировка установява, че мястото е използвано за погребения от местните хора далеч преди устаняването на граничното подразделение.
Гранична стража в Тъмраш има единствено през периода 1891–1912 г. (Вълчев
1973: 274–277, 304–305), а на плочата е изписана 1222 година от Хиджра, равна според автора на 1806 г. от р. Хр. (Вълчев 1973: 26). Всъщност 1222 ислямска година продължава от 11 март 1807 до 27 февруари 1808, но тази дребна
корекция не променя правилното му заключение.
Оценявайки нашата неподготвеност и интереса, който представляват тези
паметници за миналото на селото, ние решихме да се върнем с транспорт, за да
ги приберем в музея. Беше очевидно, че тези последни отломки и свидетелства
за края на жизнения път на обитатели на някога богатото и изпълнено с живот село се намират в опасност от унищожение. На много места личаха следи
от скорошни счупвания на паметници, виждаха се изкопи на иманяри. С личен мобилен телефон заснех може би над двадесет добре запазени надгробия.
Впоследствие обаче се оказа, че снимките са с лошо качество поради мрака от
сенките на вековните дървета и недобрите технически възможности на апарата
и изтрих повечето от тях. За жалост, както по-късно стана ясно, по този начин
неволно заличих последните свидетелства за съществуването на някои от тези
паметници.
Няколко месеца по-късно, през есента на същата година, вече снадени с микробус и шофьор на Община Пловдив, се върнахме в Тъмраш по пътя, който
междувременно разбрахме че съществува – отклонение вдясно от третокласно
шосе 862 (от Пловдив към родопското село Лилково) на около пет километра
след село Храбрино. Настилката от натрошен чакъл е в доста добро състояние.
Покрай Тъмрашката река и през едноименното ловно стопанство пътят води
право в Тъмраш. В самото някогашно село обаче се оказа невъзможно с не високо проходим автомобил да се стигне до разположеното на стръмен и разкалян
склон гробище. Налагаше се надгробията да бъдат пренасяни на ръка на доста
голямо разстояние. Много по-неприятно обаче бяхме изненадани, когато стигнахме мястото и открихме, че броят на запазените паметници е намалял значително в сравнение с този от преди няколко месеца. Някои от камъните липсваха,
а по много от наличните имаше следи от пресни счупвания. Очевидно, въпреки
затрудненията от различен характер, ние далеч не бяхме първите посетители на
Тъмраш с интерес към надгробните камъни.
Отнасянето на такива обемни и тежки културни ценности от едно доста
трудно достъпно място не е лесно, но очевидно е възможно: нашият опит в това
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отношение беше достатъчно убедителен. Вандалските посегателства, водещи до
разрушаването или най-малко до силното повреждане на засегнатите паметници, не изискват особена предварителна подготовка и могат да бъдат извършени
от всеки, достигнал до селото. Макар и от камък, тези изделия са сравнително
крехки заради тясната си издължена конструкция, която трябва да поеме значително тегло. Достатъчни за счупване са няколко удара с тежък и здрав метален
инструмент като чук, лост, кирка, лопата, друг камък и пр. Освен това повечето
от надгробията в Тъмраш са от ронлив местен камък, което допълнително улеснява вандалите.
Тъмраш на сегашното си местоположение съществува повече от 200 години,
както пише Ангел Вълчев, а преди това селото е разположено по на юг в местността Враца (Вълчев 1973: 17, 36–37). Намерените надгробни камъни са до
един от ислямски погребения от началото или средата на XVIII век до Освобождението или първите години след него. В навечерието на първото си разорение по време на Освободителната война Тъмраш има над 300 къщи и 350
семейства, като Ангел Вълчев изчислява, че населението надхвърля 2500 души
(Вълчев 1973: 20–21). Тъй като в изследванията по историческа демография
както на прединдустриалните общества като цяло, така и на балканските в частност дори през първите десетилетия на ХХ век установеният семеен множител
е между 4,5 и 5, с известни минимални вариации нагоре и надолу (Брунбауер
1999: 47–52; Тодорова 2002: 99–126), изчисленията на Вълчев следва да бъдат
коригирани, но и при такова положение населението на Тъмраш със сигурност
е надхвърляло 1500 жители. В такова голямо село, въпреки неизбежни условности като завземането от природата на гробищата в продължение на столетие
и вероятността не всеки гроб да е отбелязан с голям и забележим каменен паметник, би трябвало да има ако не стотици, то поне няколко десетки надгробни
камъни. Очевидно мащабите на опустошение и поругаване паметта на покойниците са значителни.
Един анонимен автор на блог пише, че по времето на възродителния процес
много от паметниците са унищожени и смлени на чакъл за поддръжка на пътя.
Самият той спасил два, като откарал единия в дома си с автомобил, а по-големия, който не се побирал в колата, закопал.5 Независимо дали тази история е
достоверна, или не, неоспорим факт е, че османските надгробия са обект на различни страсти и интереси, водещи до тяхното разрушаване, отнасяне „за спомен“, „за красота“ или по друга причина. Преди време колегата Григор Бойков
при едно посещение на Имарет джамия, при което установихме значително намаляване на съхраняваните в двора каменни плочи, сподели, че е много модерно
сред новобогаташите такива камъни да се ползват като градинска или жилищна
украса. Очевидно съдбата на тъмрашките надгробия е част от по-мащабен процес с ясно изразена негативна характеристика.
5

Тъмрашкият надгробен паметник. http://planinitenabulgaria.blog.bg/turizam/2011/02/05/
tymrashkiiat-nadgroben-pametnik.680665 (достъпен 20 август 2019).
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Освен в не особено заслужаващи доверие публикации в интернет пространството, случай на вземане на надгробие от Тъмраш намира място и в научно издание: потомък на избягали през Балканската война местни жители пренася в
наши дни тайно през границата камък от погиналото село до дома си в турския
град Измир (Асенов 2018: 467–478). Твърде възможно е този случай да не е
изолиран, защото днес в Турция живеят хиляди потомци на тъмрашлии и вероятно мнозина от тях не са забравили своите корени. Като равносметка може да
се каже, че от двете основни причини за изчезването на камъните: 1) отнасянето
и 2) строшаването е трудно да се оцени коя е по-опасна за културно-историческото наследство. От една страна, тези, които отнасят камъните цели, ги запазват, но с неизвестно за науката местоположение. От друга, вандалите нанасят
най-преки разрушителни щети, но пък обикновено отломките остават на място и е възможно надгробията да бъдат възстановени. За да се направи наистина
задълбочен анализ и коментар на причините и обстоятелствата за изчезването
и унищожаването на надгробните камъни в Тъмраш, е необходимо подробно
проучване на района, включително и такова с археологически средства, тъй като
е необходима поне приблизителна представа какъв е бил броят на надгробията
към 1912 г.
При второто си посещение прибрахме общо 10 надгробия, от които изцяло
или почти запазени са четири. Други пет също са до голяма степен съхранени,
като счупванията по тях са предимно в горната част и не засягат надписите. Още
едно надгробие се получава при събирането на три фрагмента – два от надпис и
един на чалма. Прибрани в музея бяха и отломки от няколко шапки. (Обр 1.).
Настоящото изследване се основава върху разчитането, анализа и всички
други данни, които могат да бъдат извлечени от въпросните надгробни паметници. През последните години османотурската епиграфика в България постигна сериозно развитие. Към класическите за всеки интересуващ се от тази
материя проучвания на П. Миятев, М. Пенков, И. Татарлъ и особено на К. Венедикова, която продължава своята работа и понастоящем, могат да се добавят
тези на Н. Панайотов, Румен Иванов и други специалисти, чиито изследвания
бяха много полезни за написване на настоящото. Характерът на научния форум
и сборника налагат подробното представяне на надгробията с транскрибция на
текстовете, езиков, стилов анализ и съпоставка с такива от други места да се направи в по-тясно специализирано издание. Най-първостепенната задача тук е
да се обърне внимание на изчезналото селище Тъмраш, като се акцентира върху
тъжната действителност, че там вече повече от столетие погиват културни ценности и важни сведения за миналото.
Ето и самите паметници:
1. Надгробен паметник от мрамор с обща височина 87 см. със стълбовидно
тяло и с чалма, или както още се нарича сарък, в горната част (Миков 2013:
84–85; Иванов 2018: 16), с широчина 22 см (Обр. 2). Епитафията е съвсем
кратка: на първия ред единствената дума е „ал фатиха“, с която започва първата
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глава на Корана и с която се призовавават преминаващите покрай гроба да произнасят тази молитва за душата на починалия (Redhouse 2006: 1358). Прието
е на български да се преведе като „заупокойна молитва“ (Венедикова 2014:
22; Иванов 2018: 15). На втория ред – също общоприета формула „мерхум ве
магфур“, която се превежда като, „покоен и опростен“ (Венедикова 2103: 77;
Иванов 2108:15). На третия ред са изписани имената „Али, син на Осман“; на
четвъртия: „година 1174“ от Хиджра = 1760/61.
Този паметник впечатлява с няколко неща. Той е единственият от мрамор;
работата на каменоделеца е майсторска – това личи както от общия вид, така и
от надписа, който е с ясно изрязани букви, изключително лесен за четене и би
бил отличен образец за семинарни занятия за начинаещи в османската епиграфика.
2. Надгробен паметник от варовикова плоча с биконична форма, която
трябва да напомня очертанията на мъртвец, увит в саван – по-тесен в основата, където трябва да са краката, разширен в горната част при въображаемия раменен пояс и стеснен нагоре към главата (Пенков 1960: 107), завършващ със
заострен връх. Обща височина 110 см. Максимална широчина в горната част
26 см. Широчина в основата 16 см. Надписът е ограден в рамка с форма на михрабна ниша – най-важното място за молитва в ислямските храмове (Миков
2018: 12). На първия ред, състоящ се от два подреда, е изписана формулата „ал
фатиха“; на втория и третия ред е разгърната формулата „покоен и опростен“ –
„Алмерхум“, „ве [а]лмагфур“ с използване на арабския определителен член „ал“
и в двете думи, като при втората началната буква „елиф“ е изпусната. На четвъртия ред е изписано „Осман, син на Мехмед; на петия „година 1278“ = 1861/2 сл.
Хр. (Обр. 3)
Паметникът е съвсем прост, няма чалма или шапка, а само заострен връх,
височината му обаче е най-голямата в сравнение с останалите. Прави впечатление разточителността на каменоделеца. Разполагащ с голямо пространство, той
е използвал относително дребни букви, но с толкова дълги връзки по между им,
че на места иначе елементарният текст се чете трудно, заради тях. Изобщо авторът има свой собствен „стил“, това личи и в изписването на годината, в която
цифрата 2 вместо с обичайния знак ۲, е отбелязана с по-рядко срещаното <.
3. Надгробен паметник от варовик с форма, подобна на № 1, завършващ с
добре изваяна конична шапка, украсена с ивици. Общата височина е 103 см,
широчина на шапката в най-широката част 22 см. Надписът е трудно четлив с
дребни букви, включва задължителните за всички епитафии с някои правописни и морфологични отклонения на места „ал фатиха“ и „мерхум ве магфур“, разположени едно под друго, името „Хасан, син на Мустафа“ и „година 1294“ =
1877/78. Въпреки големината и първоначалното положително впечатление от
шапката, оформлението на надписа е разочароващо. Буквите и цифрите са така
сбити, че е напълно възможно името на починалия да е Хюсеин, а годината на
смъртта му 1299 = 1881/2. Понякога четенето на надписите се усложнява от на-

Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов

21

рушения по тях под въздействието на времето, каквито има и в случая, но те не
са от така определящо значение, както работата на изпълнителя (Обр. 4).
4. Надгробен камък от варовик с форма, подобна на № 2, но по-малък и позле изработен (Обр. 5). Долната част е строшена. Обща височина – 74 см. Широчина в най-широката част 26 см. Надписът е трудно четлив с разкривени и
олющени букви. Включва стандартни първи два реда с молитва и формула и несигурно разчетени лично име и година. Името може да се разчете като Хилми,
Хамди или Халиме, но при всички случаи с грешки и въз основа на предположения. Халиме като изписване изглежда най-вероятно по отношение на ясно
видимата крайна буква „хе“, но това е женско име и не съответства на следващото „син на Ахмед“. От друга страна и такава вероятност не може да се изключи
напълно, защото грешни изписвания в надписите въобще не са рядкост, макар и
това да важи за тях в по-малка степен, отколкото при документите. От годината
най-отдолу, също частично, но сравнително ясно, се забелязва числото 24. По
всяка вероятност това са последните две цифри, защото личат следи от надраскване пред тях, докато от другата им страна повърхността е гладка. При това положение трябва да се избира между 1124 = 1712/13 или 1224 = 1809/1810 години. Ако се подходи статистически – малко по-голяма вероятност има да се предпочете късната датировка: повечето паметници са от периода между последните
десетилетия на XVIII и първите десетилетия на XIX век. От друга страна това
надгробие е значително по-грубо и примитивно като изработка в сравнение с
останалите – външните ръбове, очертанията на буквите, цифрите и редовете са
криви и несъразмерни, така че ранния вариант също не е изключен. Не може да
се изключат напълно и още две възможности – камъкът да е от 1324 = 1906/7
или 1024 = 1615/16, но против тях също свидетелства обстоятелството, че други толкова ранни или толкова късни надгробия не бяха открити.
5. Малък паметник от варовик, отчупен в горната част, в която е завършвал
с шапка (Обр. 6). Долната част също е отчупена. Антропоморфно очертание на
торс с рамене и шия. Запазена височина 47 см. Широчината от 17 см е еднаква
по цялото му протежение до стесняването в горния край. Надписите личат слабо. Първите два реда са както на всички останали дотук. Името е „Али, син на
Осман“, годината 1214 = 1799/1800.
6. Паметник, много подобен на предния по големина и очертание. Горната
част липсва. Височина – 60 см. Максимална широчина – 19 см (Обр.7). Надолу
паметникът леко се стеснява. Буквите са зле очертани. Надписът се състои от
стандартните първи два реда, името „Ханъм, дъщеря на Али“ и годината 1202
= 1787/8. Нулата ۰ може да се обърка с цифрата 5 – ٥ и тогава годината би била
1836/7, но първото четене е по-вероятно, защото макар и знакът да е оформен
като неправилна окръжност – т.е. подобно на петица, – общата му големина,
сравнена с другите цифри, свидетелства, че по-скоро е нула. Освен това този камък е много сходен с предния, така че двата би следвало да са близки по време.
Името Ханъм е прието поради обстоятелството, че началната буква със сигур-
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ност е една от следните ﺝ, چ, ﺡ, ( ﺥнаричани съответно: „джим“, „чим“, „ха“ или
„хъ“), които се изписват по еднакъв начин и се отличават само по наличието,
броя и разположението на диакритичните точки. Тъй като от диакритични точки над или под началната буквата няма следи, остана вариантът името да е Ханъм, което на турски означава омъжена жена, госпожа, но е и име, както в България има имена като Господин или Господинка. По принцип Ханъм се пише с
начална буква „хъ“, която е с една точка отгоре, но в османския тази точка често
се изпуска, тъй като буквата без точка също се произнася „х“ и в турския език, за
разлика от арабския и персийския, разлика в нейната вокализация няма. Другият вариант е името да е Джанъм, но тогава задължително трябва да се напише
диакритична точка под буквата, а такава лисва. Не е невъзможно точка да е имало и да се е заличила, но да се гадае по такъв въпрос е безпредметно
7. Паметник също с отчупена шапка, от четвъртит варовиков блок (Обр. 8).
Обща височина – 55 см, подобен по форма на предните два, но значително поширок и масивен. Широчина – 30 см. Надписът е по-дълъг. Буквите са добре
очертани, но се чете трудно поради зацапване и захабяване. След въвеждащата
„ал фатиха“ има послание с философски смисъл. Ред 2. „Човекът от паметника е
молитва“. Ред 3. „Ако днес [смъртта] победи мен, утре [тя]е за теб“. Ред 4. „Покоен и опростен“. Ред 5. „Сюлейман, син на Ахмед“. Ред 6. „1241 година“ = 1825/6.
Два недатирани надписа с подобно, но не съвсем идентично на това съдържание
от Имарет джамия в Пловдив, описва Румен Иванов (Иванов, 2018: 82–84).
8. Плоча от пясъчник, отчупена в долния край (Обр. 9). Добре изписани
букви. Плочата прилича на тези антропоморфни паметници, при които има очертание на торс, врат и глава, но тук след леко стестение на основата, заемаща
около две трети от общата площ, върхът е оформен като листовиден фронтон.
Общата височина е 71 см, широчината на долната част – 31 см, най-голяма широчина на фронтона – 27 см. Фронтонът е доста богато украсен с растителни
мотиви – цветове на лалета и листенца, наредени околвръст на слънчев диск,
посочен със стрелка отдолу-нагоре. Това е единственият камък измежду намерените, украсен по този начин, но подобна практика е широко разпространена
в Османската империя особено по отношение на лалето и листата, а не липсват
такива и с геометрични мотиви и слънчев диск, макар последното да е относително по-рядко (Пенков 1960: 109–112). Плочата веднага се набива на очи
сред другите и още преди разчитането, което стана след почистването от голямо количество засъхнала пръст, заради флоралната орнаментика беше ясно, че е
на жена (Пенков, 1960: 107; Венедикова, 2012: 82). След началната „фатиха“, епитафията продължава така: ред 2. „с моята чиста душа“. Ред 3. „като идвам,
преминаването с молитва“. Ред 4. „Покойна и опростена“ („мерхум ве мехфура“).
Ред 5. „Фатма, дъщеря на Ахмед“. Надписът е пречупен точно в реда, на който
е изписана годината. Първата цифра напълно липсва, втората и третата личат
само в горните им части, единствено четвъртата се вижда почти изцяло. За щастие заради характерната графика на цифрите, отличаващи се именно в горните
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си части, годината може да се разчете твърдо като 1289 или 1872/3.
9. Фрагмент от варовикова плоча, която е имала значителна височина и в
долната си част е сходна с надгробие № 2 (Обр. 10). Отчупена е през средата,
като се вижда само личното име на покойника „Селема“ (мъжко име) и „година
1253“ = 1837/8. Запазена дължина 73 см. Тук възниква подобен на посочения в
№ 6 казус с петицата и нулата, но заради това, че големината на въпросната цифра отговаря на тази на останалите, е предпочетен вариантът с петица.
10. Три фрагмента от варовикова плоча, счупена от вандали. При подреждането им се сглобява почти цялото надгробие с изключение на липсващата дясна
част, която не дава възможност да се прочете началото на втория и третия ред
(Обр. 11). Обща височина – 87 см, широчина – 28 см. Горната част е офомена като масивна чалма с малка дълбочина. От запазената епитафия се вижда, че
е сходна с № 8, въпреки че личат и някои разлики, които заради недобрата и
пълна запазеност няма как да се установи дали се дължат на използването на
други думи, или са допуснати грешки в изписването. На следващите три реда
пише „покоен и опростен, Мехмед, син на Юсуф, 1243 година“ = 1827/8. Този
надпис, и по специално запазената му част, е с най-добре оформените букви от
всички с изключение може би на № 1, който обаче е съвсем прост като съдържание и превод. Запазеното от него беше много полезно при разчитането на други
по-трудни за четене надписи.
Това е засега всичко от този очевидно някога много по-богат на паметници
тъмрашки некропол. Колкото и малко да са паметниците обаче, като се съпоставят данните от тях с такива, взети от други места, могат да бъдат направени
следните заключения:
Очевидно е, че в направата на паметниците и епитафиите личат традиция и
стил. Като цяло и едните, и другите са далеч по семпли в сравнение с подобни на
тях надгробия от близкия Пловдив, с който Тъмраш се намира в тясна стопанска връзка. Епитафиите са съвсем кратки и в повечето случаи и очевидно стандартни. Тези, които са по-дълги, също следват образци. № 8 и № 10 са напълно
или в голяма степен еднакви – интересно съвпадение като се има предвид, че ги
разделят повече от четири десетилетия. Сред познатите епитафии в близките
големи мюсюлмански градски селища Пловдив и Пазарджик не се среща подобен текст (срв. Иванов 2018; Венедикова 2014); на мен лично не ми е познат
и от други места, но нямам претенции да познавам задълбочено османската традиция в епитафиите, която е изключително разнообразна.
Датировката на надгробието от 1807/8 г., описано от Ангел Вълчев, съвпада
по време с периода, от който са запазени най-много паметници. В книгата не е
упоменато дали след разчитането надписът е оставен в Тъмраш, или е закаран
другаде, но той със сигурност не е сред надписите, прибрани от нас. Преводът,
който авторът дава, както той указва, е само на част от текста: „Починалият, на
когото Господ е опростил греховете (по всяка вероятност „мерхум ве магфур“),
Хасан, син на Сюлейман 1222 год.“ (Вълчев 1973: 26). Така че явно надписът е
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бил от типа с по-дълги епитафии. Повечето надгробия – 6 от 10 – са от времето
между втората половина на XVIII и първата на XIX век, като от принадлежащите към тази категория няма по-стари от края на 30-те години. След прекъсване
от няколко десетилетия се явяват още три паметника. Както беше отбелязано,
има известни възможности за разночетения на годините, но във всички случаи,
без един, надгробията попадат в посочените периоди, какъвто и вариант да се
предпочете. Единствено № 4 не е сигурно датиран.
Погребалните традиции са консервативни, а периодът относително кратък,
така че някакви съществени разлики между по-ранни и по-късни паметници не
се откриват, а и броят им е недостатъчен за по-сериозен анализ в такава посока.
Най-късният паметник – № 3 – е от времето на Руско-турската Освободителна
война или респективно румелийския период предвид посоченото разночетене с
вариация няколко години. С доста голяма сигурност може да се твърди, че липсват паметници след Съединението и от времето, когато в Тъмраш има граничен
гарнизон. На този етап единственото веществено свидетелство за пребиваването на османски войски по тези места в края на XIX и началото на ХХ век, притежание на Регионален исторически музей – Пловдив, е знаме от казармата в
местността Бей бунар, което след бягството на войниците е прибрано от жителка на село Чурен при масовото плячкосване на обезлюдения Тъмраш в първите
дни на Балканската война (Вълчев 1973: 305, 317–327; Сукарев 2013: 182).
В статията на Електронната енциклопедия Уикипедия за Тъмраш, както бе
посочено по горе, също има снимка на надгробие. Снимката е с недостатъчно
добро качество, за да се прочете епитафията, но това което се вижда от първите
два реда, беше достатъчно да се предположи, че това е плоча № 10, съставена от
три фрагмента. Когато парчетата бяха сглобени, не остана никакво съмнение, че
това е същият паметник. Снимката в Уикипедия е правена през 2008 г. Камъкът
все още здрав, но вече изваден от земята и с отчупване в дясната част, е заснет
от мен при нашето първо идване в Тъмраш през юли 2013 г. Няколко месеца
по-късно за съжалене вече паметникът беше строшен. Нагледно и много тъжно
доказателство, че в последните години вандализмът се активизира; няма морални задръжки, няма и възможност да бъде контролиран от страна на обществото
и властта.
Друг, публикуван в интернет паметник – този в блога, – който е прибран от
автора на материала, също е с недобра фотография и надписът не може да бъде
разчетен. От това, което все пак се вижда, категорично не отговаря на истината
твърдението на автора, че пише „Мустафа, син на Иляз, починал през 1833 г.“
Текстът е твърде дълъг и като тип е съвсем различен от разгледаните тук. Остава възможността името и годината да са скрити в най-долната част, която не се
вижда заради високата трева, но със сигурност изводът, че има неразчетен текст,
различен от тези на откритите от нас надгробия в Тъмраш, е в сила, а върху достоверността на писаното ако не като цяло, то поне в този случай пада сянка на
съмнение.
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Това, което е видно от паметниците и надписите, потвърждава утвърденото схващане, че към края на XVIII век процесите на ислямизация в Тъмраш са
вече приключили (Вълчев 1973: 37). Местното население напълно е възприело
ислямските погребални традиции и именна система. Не личат следи от криптохристиянство по надгробията. Няма нито един „син на Абдуллах“ или друго
подобно име, приемано от новите мюсюлмани. Почти всички лични и бащини
имена са арабски, тясно свързани с исляма и Корана. Единственото изключение
е това от № 6 с женското име Ханъм или Джанъм, но който и от двата варианта да се приеме – това са все турски народни имена. Както е известно, в онези патриархални времена жените по-често сменят местожителството при брак,
отколкото мъжете, така че може би това е жена от другаде. И в двата случая на
женски погребения са указани само бащи, без да бъде упоменат съпруг – това
обстоятелство донякъде свидетелства за възможността покойните да са били
неомъжени, но като се има предвид лаконичността на тъмрашките надписи,
това не може да бъде особено сигурно.
Езикът на надписите е говорим турски език, в който се срещат арабски и
персийки думи и граматични форми, но последните са предимно в утвърдении
думи и изрази като „ал фатиха“ и „мерхум ве магфур“. Въпреки че помашкото
население на Тъмраш запазва българския език и различни обреди и обичаи от
християнското минало (Вълчев 1973: 23–31), очевидно с течение на времето
се образува тънка прослойка от хора, които вследствие на стопанска дейност,
военна или друга държавна служба знаят турски. Ангел Вълчев дава сведения,
че в Тъмраш съществували две джамии, едната от които с три викала (Вълчев
1973: 21, 27), което ще рече доста голяма. Такава дажмия например има в Одрин
(Миков 2018: 10). Следоватено в Тъмраш със сигурност е имало известен брой
образовани в ислямската духовна и интелектуална традиция лица. Не може да
се каже дали надписите и надгробията са местно производство, или са докарвани от другаде. Напълно възможно е да има и междинен вариант – по хубавите
и скъпи паментници да са внос от някой градски център, а по-простите от Тъмраш. В епитафиите се срещат доста грешки, но от тях може да се съди по-скоро
за грамотността, отколкото за народността на производителите им.
Колкото и малък да е броят на представените тук паметници, редно е да се
потърсят възможните отговори на въпроса защо не се намериха надгробия сигурно датирани след 1878 г. Ангел Вълчев дава сведения за общо три гробища,
от които едното е християнско, но в него не личат следи от гробове и погребения, а е по-скоро име на местност. (Вълчев 1973: 25–26). Възможно е гробището, от което са взети настоящите надгробия, да е изоставено след първото
опустошаване на Тъмраш в началото на 1878 г. (Вълчев 1973: 186–196) и при
завръщането си жителите да са направили другото мюсюлманско гробище, намиращо се на север от селото, „по пътя за Коронтина“ (Вълчев 1973: 25) или
да са продължили да ползват само него, ако вече е съществувало. За това гробище няма никакви други данни в книгата; ние също не стигнахме до него. Бъ-
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дещето ще покаже дали това предположение ще се потвърди. Що се отнася до
„Манафското гробе“, в което почиват войниците от Анадола и други части на
Близкия изток, неговото обособяване се налага заради високата смъртност сред
несвикналите с тукашния климат граничари. Само през първата година от настаняването на гарнизона умират около 200 души (Вълчев 1973: 274 –275). С
оглед традициите на епохата съвсем логично е да се предположи, че смесване на
гражданските и военните гробове било нежелано, поради което на територията
на старото гробище или в съседство с него се стига до направа на ново военно, с
неизяснени точно граници, по време на чието съществуване се появява и достигналия до днес топоним „Манафско гробе“. В едно затънтено османско военно
гробище може лесно да се допусне, че покойниците не са отбелязвани с трайни
паметни знаци и точно затова и по времето на Ангел Вълчев, и в наши дни от
тях няма следа за разлика от местните надгробия. Друго възможно, и дори повероятно предположение, е, че изоставянето на старото гробище от местните
стои в пряка връзка с появата на „Манафското“, а не с първото опустошаване на
селището.
От всичко изложено дотук на фона на това, което се знае за Тъмраш, е съвсем очевидно, че предствените тук исторически сведения са жалки остатъци от
едно някога богато минало. Надгробните паметници, макар и да надживяват селището, допълват неговата трагична историческа съдба. Освен че е ликвидиран
като населено мято през Балканската война, Тъмраш продължава да бъде опустошаван вече повече от столетие от иманяри и всякакви други рушители. Още
Ангел Вълчев установява, че между две негови посещения през 1957 и 1968 г.
надгробията са намалели значително (Вълчев, 1973:26). Ако се проведе една
добре организирана експедиция от историци и археолози, може би изпод пластовете почва, формирана от опадалите борови иглички, гнили клони и дървесина, както и сред гъстата храстова растителност, ще се открият още паметници и
други веществени свидетелства за историята на селището, но негативната тенденция и фактите са очевидни: твърде голяма е вeроятността на тези страници
да са публикувани последните оцелели надгробия от Тъмраш.
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ТЪРНОВЕЦЪТ ЛЕОН ФИЛИПОВ – ЧОВЕКЪТ, ТВОРЯЩ ПАМЕТ
Атанаска Стамболийска
LEON FILIPOV FROM TARNOVO – THE MAN MAKING MEMORY
Atanaska Stamboliyska
Abstract: The present text presents the Renaissance architecture of the villages of Tarnovo and Arbanassi, shown through part of the gypsum models and drawings of the architect Leon Filipov. The
objects of his work are mainly the homes of prominent Tarnovo citizens and residents of Arbanassi,
public and religious buildings, and which no longer exist today. That, what impresses in his work is the
exceptional precision and precision of the workmanship, even on the smallest detail.
Keywords: Leon Filipov, Ancient Tarnovo, medieval and National Revival architecture, gypsum
models, drawings, details

Някак естествено, когато се заговори за империите и тяхното наследство, първата мисъл, с която се свързват, е за нещо глобално и мащабно – територии, конфликти, сложни международни въпроси, търсещи своите отговори и решения.
Долавя се видимото и често пъти невидимо присъствие на Великите, за своето
време, сили. Отговори за империите и наследството, което оставят, обаче може
да се търси и от друг ъгъл, доста по нестандартен и различен. Може да се разкаже от гледната точка на съзиданието и на опазването на паметта. Това е история
на два народа, с различна вяра и език, живеещи в един град, поданици на една
империя, всеки от които следва ритъма на своето ежедневие. Тя не може да се
прочете в архивни документи, за нея не са изписани хиляди книги. Начинът ѝ
на представяне е по специален, защото може да се разкаже в образи. Авторът ѝ
Леон Филипов е арменец по произход, но роден в България. Това, което го води
през целия му живот, е не само любовта му към старините на българската земя,
но и желанието му да се опази паметта на миналото. В спомените на търновци
остава със сътворените от него макети на средновековни и възрожденски сгради, с фотографската си и туристическа дейност.
Леон Филипов е роден на 17 март 1880 г. в Търново (Сп.фонд „Леон Филипов“ – РИМ-ВТ, инв. кн. 1, № 210). През 1888 г. родителите му Мария
и Филип Агоп Харалампиев купуват място в търновската махала „Света Троица“, бивша „Хадъръ-бей“, на днешната улица „Михаил Кефалов“ № 11 и строят
къща, в която преминава животът на видния търновец (Сп.фонд „Леон Филипов“ – РИМ-ВТ, инв. кн. 1, № 196, № 256). По запазени спомени майка
му, наричана от търновското население баба Филипица, била добра и отзивчива
жена. Почти до смъртта си през 1923 г. тя лекува и спасява живота на търновци.
Баща му Филип Агоп, както подсказва и бащиното му име е арменец (Николов
1993: 77–78). Семейството се препитава от занаята му на „елмазчия“ – майстор
златар, работещ със скъпоценни камъни и изработващ различни украшения.
Майсторството и усетът към детайла, умението за финна изработка на накитите, които притежава Филип Агопов, са наследени и от сина му. Тази дарба Леон
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Филипов доразвива, но в други области – архитектура, рисуване, изработване
на гипсови макети на сгради, църкви, чешми и архитектурни елементи от Търново, Арбанаси, Самоков, Асеновград, Бачково и други селища на България.
Завършва средно образование през 1900 г. в близката до родната му къща
Търновската държавна мъжка гимназия „Свети Кирил“, но по неизвестни причини не се явява на матурните изпити (Сп.фонд „Леон Филипов“ – РИМВТ, инв. кн. 1, № 210). Запазено е писмо от 1903 г. от негов приятел, от което
се разбира, че Л. Филипов има желание да продължи образованието си в Одеса (вероятно в Художественото училище с отделения по живопис, скулптура и
архитектура) (Сп.фонд „Леон Филипов“ – РИМ-ВТ, инв. кн. 1, № 175).
Училище, в което се влиза изключително трудно. За големия талант на младия
търновец свидетелства факта, че рисувана от него картина, която той изпраща
на свой приятел, учещ в Киев през 1903 г., прави силно впечатление на преподавателя по рисуване в Императорската академия (Сп.фонд „Леон Филипов“
РИМ-ВТ, инв. кн. 1, № 104). По неясна причина желаното образование в Одеса не се осъществява и Леон Филипов започва работа в Търновското Окръжно
инженерство (Сп.фонд „Леон Филипов“ – РИМ-ВТ, инв. кн. 1, № 89).
След Балканските войни през 1912–1913 г. има намерение да учи архитектура в Мюнхен. Вероятно това е и поводът да се яви като външно лице на матурните изпити в мъжката гимназия през 1914 г., за да получи свидетелство за зрелост, което му дава право да учи във висше учебно заведение (Сп.фонд „Леон
Филипов“ – РИМ-ВТ, инв. кн. 1, № 28). Избухването на Първата световна
война се явява сериозна пречка за получаване на желаното от него образование
по архитектура. През 1916 г. получава призовка и участва в Първата световна
война (Сп.фонд „Леон Филипов“ – РИМ-ВТ, инв. кн. 1, № 255, № 259).
След края ѝ се връща на поста си в търновското окръжие, но там остава до юли
1919 г. През следващите три месеца работи като чертожник и ръководител на
постройките в бюрото на търновския архитект Радослав Радославов, който
оценява високо неговия труд и умения (Сп.фонд „Леон Филипов“ – РИМВТ, инв. кн. 1, № 191). Впоследствие отново се връща на държавна работа като
„кондуктор по архитектурата“. В началото на 1929 г. печели конкурс за длъжността „техник“ при Окръжната архитектурна служба, където остава до март
1931 г., когато се пенсионира (Сп.фонд „Леон Филипов“ – РИМ-ВТ, инв.
кн. 1, № 27, 5; инв. кн. 2, № 725).
Талантът и професионалната му подготовка се оказват необходими при
проектирането и изпълнението на редица обществени сгради и паметници.
При възстановяването на мъжката гимназия „Свети Кирил“, след земетресението през 1913 г., Леон Филипов с присъщото си творческо мислене изработва
моделите на капителите и корнизите. Едновременно с това контролира и работата по строежа ѝ. По негов проект се строят казармите на 18 пехотен етърски
полк – внушителният портал, казармената ограда и кухненските сгради, които
и досега впечатляват с оригиналната си и прецизна изработка (Сп.фонд „Леон
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Филипов“ – РИМ-ВТ, инв. кн. 1, № 179). Контролира строежа на сградата на
Сметната палата (бившият Окръжен народен съвет), разположена на площада
през хълма Царевец, завършена през 1910 г.
Съвместно с архитект Георги Козаров, като членове на туристическото дружество „Трапезица“, са главни инициатори за построяване на туристическа хижа
на хълма Царевец. Специално внимание отделя на довършването на кулата, на
терасата над главния вход и на южния балкон, с изработените подпорни колони, розети и парапети. Откриването на хижата става на 24 май 1922 г., а окончателното ѝ завършване е през 1926 г. (Сп.фонд „Леон Филипов“ – РИМВТ, инв. кн. 1, № 213, инв. кн. 2, № 711). Отново по негови плановете и под
ръководството му са изградени павилионите „Независимост“ и „цар Калоян“ на
хълма Царевец.
Съществена част от времето си Леон Филипов посвещава на туристическото дело. Тези негови занимания и страстта, с която им се отдава, не остават незабелязани от туристическата общност. Ръководството и членовете на Българското туристическо дружество го обявяват за свой почетен член (Сп.фонд „Леон
Филипов“ – РИМ-ВТ, инв. кн. 1, № 35, 36, инв. кн. 2, № 728). Може би найголямото признание за дейността му в тази област е награждаването му с орден
за граждански заслуги за проявена дългогодишна туристическа дейност. Наред
с ръководните постове, които заема в настоятелството на дружеството, той не
престава да се занимава и с проучвателска, фотографска и реставраторска дейност. Като член на туристическото дружество (Сп.фонд „Леон Филипов“ –
РИМ-ВТ, инв. кн. 1, № 247) участва в екипа за изработване на пътеводител
на Търново (1907 г.) и има значителен принос при изработване на включените
в него карти и илюстровани картички. Това е и първият туристически пътеводител в България. Като любител на старините и член на Археологическото дружество прави техническото заснемане на археологически обекти на хълма Трапезица, изоставени след проучванията през 1909 г., което и да днес е от полза
за работата на археолозите. Изготвя списък на архитектурни, археологически и
исторически паметници в Търново и Арбанаси с цел да бъдат реставрирани и
запазени. След катастрофалното земетресение в Търново през 1913 г. по негова инициатива се възстановяват разрушените църкви „Свети апостоли Петър и
Павел“ и „Свети 40 мъченици“ в Асенова махала. Символ на гражданското му
съзнание и родолюбие, е че с лични средства възстановява Констанцалиевата
къща в Арбанаси, ценен паметник на архитектурата от ХVІІ в., и я спасява от
пълно разрушение, след като търновската община не е в състояние да събере
необходимите средства (Сп.фонд „Леон Филипов“ – РИМ-ВТ, инв. кн. 1,
№ 148, 254). Работата му на архитект не се ограничава единствено до историческите паметници в старата столица. През 1921 г. изготвя чертежите на църквата
„Света София“ в столицата във връзка с предстоящото ѝ възстановяване. (Сп.
фонд „Леон Филипов“ – РИМ-ВТ, инв. кн. 1, № 499, 500, 501, 514. През
1924 г. Леон Филипов насочва вниманието си към друго свято място за българ-
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ската история – изработва планове за камбанария и артика на църквата „Свети
Архангел Михаил“ в Дряновския манастир (Сп.фонд „Леон Филипов“ –
РИМ-ВТ, инв. кн. 2, № 884). Същата година изработва планове за паметник
в село Ново село, посветен на отец Матей Преображенски–Миткалото, участник в националноосвободителното движение, близък приятел на Васил Левски,
книжар и просветител (Сп.фонд „Леон Филипов“ – РИМ-ВТ, инв. кн. 1,
№ 512).
Къде трябва да се търси неговото увлечение към историческите паметници?
Върнем ли се назад във времето, още от раждането на Леон Филипов, сякаш естествено, идва и отговорът на въпроса. Родната му къща се намира в подножието на Царевец, където се е усеща средновековният дух на отминало величие.
Гледката на една от стаите е към портите на крепостта и всяка сутрин Леон Филипов се е събуждал с нея. Зад къщата е Сечената скала, а минавайки под нея се
достига до старата Асенова махала, съхранила не само църквите на царстващия
град – бисери на духовността и вярата, – но и много от архитектурното наследство на ранновъзрожденско Търново – старинните къщи под хълма Трапезица,
от които за съжаление днес няма и следа. Над махалата се издига хълмът Трапезица с множеството си средновековни църкви и жилищни квартали. Като член
на Археологическото дружество, той често обикаля хълма, скицира и рисува
пощадените от времето зидове и полуразрушени храмове, които впоследствие
претворява в макети. Във времето, в което живее и работи, възрожденският
град не е изгубил своето очарование. От работата на Леон Филипов се вижда, че
любовта му към историята е вродена.
Именно гипсовите му макети, върху които започва да работи през 1906–
1907 г. и които ще бъдат представени тук, са онова, което може би най-силно
впечатлява в многообразието от дейности, с които се занимава. Част от изработените макети са публикувани през 1960 г. в албум, като фотосите са черно-бели
(Николова, Драгомиров 1960). Това е първото им и единствено по-широко
обществено популяризиране. Леон Филипов не оставя наследници и цялото си
имущество – къща, макети, рисунки и скици – дарява на Историческия музей в
Търново. След смъртта му през 1976 г. към родната му къща е изградено помещение, където те са изложени. През 1995 г. експозицията е закрита. Днес една
малка част от макетите му могат да се видят единствено в музей „Възраждане и
Учредително събрание“.
Характерна особеност е, че са представени диорамно и панорамно. Това,
което ги прави ценни, е, че голяма част от изработените архитектурни паметници днес не съществуват и само от макетите им може да се добие представа за
облика на възрожденския град. При избора си на обекти се спира на тези, които носят информация за архитектурата на старо Търново – къщи на заможни
търновци, търговци и занаятчии, конаци на богати турски бейове, на църквите като обединяващ център и акцент на българските махали, а кривите и тесни
улици на възрожденския град обогатява със сътворените чешми, бани и дървени
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порти. Посредством работа му историците получават сведения за имената и за
професионалните занимания на притежателите им – хаджии и търговци. Дава
сведения за общественото им положение, дори за прякорите им. Тези сведения,
съпоставени с други писмени източници, допълват и обогатяват информацията
за значимите личности в града през Възраждането. Чрез макетите и рисунките
си запазва жива част от топонимията на града и околността. Надписите върху
чешмите разкриват имената на дарителите им, годината и повода за изграждането им; запазена е и характерната им украса. Всеки на пръв поглед незначителен
елемент дава информация и Леон Филипов успява да го предаде, за да може да
послужи при бъдещи проучвания. Той не просто пресъздава отделни обекти, а
се превръща в пазител на историята за поколенията, защото ако за архитектурните паметници не се полагат грижи, те рано или късно ще се саморазрушат или
ще бъдат разрушени, както впоследствие и се случва.
Локализацията на обектите, пресътворени в макети, също има значение.
Чрез тях се очертават границите на турските и българските махали, чиито имена
са известни от османските муфассал регистри. За разлика от писмените извори,
които не дават визуална представа, тук чрез отделните архитектурни обекти се
постига обратният ефект – и българските и турските махали оживяват.
В сравнение с обхвата си до XIV в., през следващите векове Търново разширява своите граници – на север в града се влиза през Дервенската порта, откъм
Самоводене, от северозапад – през Горната порта, при Паметника на обесените,
и от югозапад – през Долната порта, при пресечката на сегашните улици „Хаджи
Димитър“ и „Гурко“. Марно поле е слабо заселено. Там са разположени лозята с
колибите и летните къщи (Кираджиев 2001: 51–52). През XIX в. турските
махали са концентрирани в няколко ядра – пространството между десния бряг
на река Янтра, на югозапад от Царевец и района на югозапад от днешния музей
„Възраждане и Учредително събрание“ покрай река Янтра (дн. ул. „Крайбрежна“). В турската „Ич махала“, в района на днешната Хуманитарна гимназия, през
османския период се оформя площад „Растата“ – един от трите търговски центъра на Търново. В средата на площада се издигала „Куршумли джамия“, една
от най-големите джамии в града, представляваща голяма каменна постройка с
кубе и високо минаре, покрити с олово (Обр. 1). В двора ѝ освен седем чешми
има медресе и турска библиотека (Пътеводител на В. Търново и околностите му, 1908: 23–24). На една от рисунките си Леон Филипов изобразява
сградата на библиотеката (Драганова, 1972: 180). Според спомени на очевидци тя представлява каменна сграда с две помещения, а под тях има дълбока
изба. След освобождението на града помещението на библиотеката е разбито, а
книгите са скъсани и разхвърляни по улицата (Пътеводител на В. Търново
и околностите му, 1908: 23–24). Джамията съществува до 1895 г., когато е
разрушена, за да започне строежът на мъжката гимназия „Св. Кирил“. В непосредствена близост до „Куршумли джамия“, на мястото на днешното стълбище,
което свързва площада пред Царевец и Хуманитарната гимназия, било прочу-
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тото Червено кафене (Обр. 2). Като последица от земетресението през 1913 г.,
то е разрушено. Отново в „Ич махала“, непосредствено до реката, се откроява
конакът на богатия Етем бей. В югоизточната част на махалата, на левия бряг
на р. Янтра, се е намирала и една от трите бани в града – частната „Баш хамам“
(Обр. 3). В непосредствена близост до банята, използвайки естествения водоизточник, е работила и мелница (Обр. 4).
Изработените макети на обществените, религиозните и жилищни сгради
в турската част на града едва ли са избрани случайно. Те, освен като ключови
елементи в градската архитектурата, са и емблематични. Всяка една от тях може
да се разглежда като малък, притегателен и средищен център на мюсюлманската
общност в частност и като част от градския живот на Търново, неделима част от
пейзажа до Освобождението – високи минарета, куполи на джамиите, просторни конаци на турски първенци, кафенета и бани, като място за срещи. Леон Филипов успява да съхрани и предаде атмосферата в турските махали и да покаже
живота в тях.
По същият начин, с характерни сгради, е представен и животът в българските махали. Между Трапезица и Царевец, от двете страни на р. Янтра, се намира
Долната махала (днес Асенова махала), заселена с българи, и останала още от
времето на Второто царство. В подножието на Трапезица са разположени няколко къщи, които като архитектура коренно се различават от тези в централната част на възрожденския град. Благодарение на макетите и рисунките на Леон
Филипов техният облик е запазен (Обр. 5 а, б). Архитектурата им не престава
да поддържа интереса на изследователите – дали не носят белезите на средновековните къщи? В района на Асеновата махала Л. Филипов изработва в макет къщата на хаджи Генчо (Обр. 6). За живота на този отдавна живял българин засега
няма сведения – само определението „хаджи“, което носи, подсказва, че е влиятелен човек от заможен род. Районът около катедралната църквата „Света Богородица“ е част от българската „Болярска махала“. Тук са къщите на заможните
търновци – Кокона Анастасия, сестра на Никола Пиколо (за съжаление саморазрушила се), къщата на доктор Васил Берон, на Тодор Лефтеров и други видни
граждани. От запазения макет на Л. Филипов може да се види как е изглеждала
къщата на богатия търговец, председател на търговското съдилище и търновската община, активен участник в църковната борба Евстати Селвели, намираща
се в същата махала (Обр.7). Впечатляващ по размерите си дом, за разлика от
малките дървени и скупчени една върху друга къщи на „Варуша“, привличащи
погледите на пътешествениците, преминали през Търново и увековечени в техните разкази. С голяма майсторство са изработени фасадите на емблематичната „Къща с маймунката“ и къщата на Панайот Дългия на ул. „Въстаническа“ в
махалата Варуша (Обр. 8). Интересни са и макетите на някои къщи в Арбанаси. Една от тях е собственост на Атанас Русович (Обр. 9) от богатия арбанашки
род Русович. За високия му социален и стопански статус свидетелства факта, че
по време на управлението на султан Абдул Азис (1861–1876) получава берат за
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извършване на международна търговия (Горанчев 2018: 151). Запазено е описанието на къщата му: „…Тя е една от най-старите къщи в Арбанаси“. Цялата е
каменна – до покрива. Гледана отвън, представлява истинска каменна крепост,
мъчно атакуема“ (Костов 1959: 70). В макет е претворена и Констанцалиевата
къща. Първоначално собственост на големия арбанашки род Тафрили, а впоследствие закупена от Атанас Констанцалията, откъдето идва и името ѝ.
През XIX в. градът се разраства на запад. Заселващото се българско население, привлечено от превръщането на Търново във важен занаятчийски, икономически и търговски център, сформира и нови махали. Под хълма „Картал
баир“ постепенно се оформя махала „Варош“. Българи се заселват и в района на
Баждарлъка – район, който се превръща в значим занаятчийско-търговски център. Тук са съсредоточени и голям брой ханове, дюкяни, маази (складове). С
дървените си конструкции дюкяните и складовите помещения са изпепелявани
от честите пожари в града. Това налага да се премине към строеж на каменни
маази. Как изглеждат външно тези помещения за съхраняване на стоки може да
се види от маазите на Мехмед Караманлията (Обр. 10) и маазите, разположени
на долния етаж на хана на хаджи Минчо х. Цачев, занимаващ се с търговия със
зърнени храни (Обр. 11).
Централно място в Болярската махала заема трикорабната църква „Рождество Богородично“, изградена през 1842–1844 г. от майстор Колю Фичето.
Преди разрушителното земетресение от 1913 г. да я събори, Леон Филипов успява да увековечи в макет фасадата ѝ (Обр. 12). Въпреки че по-късно църквата
е възстановена, тя не е във вида си отпреди земетресението. Сръчните ръце на
Леон Филипов изграждат и макета на храмове в Арбанаси – „Свети Атанас“, чието построяване датира от 30-те години на XVII в., и на „Рождество Христово“,
историята на когото започва от втората половина на XVI в. Елементите и украсата върху врати, прозорци, фасади, изработени до дай-малкият детайл, допълват богатата архитектурна картина на града и близкото село Арбанаси през
Възраждането.
Важно място в градския облик имат и чешмите. Леон Филипов пресъздава
голяма част от тях – Хаджи Дервишката чешма в дн. Турска махала (Обр. 13),
друга неизвестна чешма от XIX в. (Обр. 14), няколко чешми в самото Арбанаси – Коконската (Обр. 15), чешмата на Кирил Русович (Обр. 16) и чешмата до
Преображенския манастир.
Погледне ли човек един от макетите, той се впечатлява от умелата му изработка, съберат ли се обаче всички на едно място, сякаш един позабравен свят
оживява и разказва своята история. Впечатляват изработените до съвършенство полуоткрехнати врати, сякаш гостоприемни ръце туко-що са ги отворили и приканват да влезеш в дома. Част от прозорците са затворени и скриват
тайните на къщите, но отворените привличат погледите на минувачите. Много
деликатно и с финес са изработени металните украси под прозорците, а нарисуваните пердета допълват уюта на българския възрожденски дом. Няма как да
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не бъдат забелязани изработените до съвършенство каменни зидове, декоративната украса на външните стени, улуците и прецизно подредените керемиди. Не
е пропуснат и най-малкият детайл. Наблюдателността на Леон Филипов е впечатляваща. Уловя всяка извивка и изработва всеки детайл много точно. Показва
майсторството на възрожденските строителите, характерните техники и найвече предпочитанията на собствениците на домовете. Живот на къщите придават и използваните цветове за фасадите и различните декоративни елементи.
Любовта му към миналото не подминава и храмовете. Ниските, полувкопани
каменни църкви носят паметта за отминалите времена, а тежките им дървени
порти пазят тази памет, пазят светостта на запазените изображения, останали
от предходните векове. Впечатляват изработените макети на църкви и от крепостта Трапезица, като и при тях детайла е изработен до съвършенство, така
както е бил разкрит. Идеята е да бъде точно копие на оригинала, за да се запази
архитектурата на храма при бъдещи проучвания.
Разглеждайки макетите, по-точно ще бъде да се каже, че не времето е спряло и че ние не сме само наблюдатели на възрожденския град. По-скоро Леон
Филипов постига точно обратното – прави града жив и увлечени в неговия ритъм, ние се потапяме в ежедневието му. Минаваме през средновековната къща
на госпожа Бойка в подножието на Трапезица, през къщите на хаджи Генчо в
Асенова махала и на богатия търговец Евстати Селвели в „Болярската махала“,
през Червеното кафене на площад „Растата“ и пълния хан на хаджи Минчо хаджи Цачев на площад „Баждарлъка“, покрай притихналите средновековни и възрожденски храмове на християнските махали и покрай гордите джамии. Усеща
се забързаната работа на търговци и занаятчии, която никога не спира, както
не е спирала да тече и водата от чешмата на хаджи Дервиш в турската махала в
Търново, Коконската чешма и чешмата на хаджи Русевич в Арбанаси, както не
са спирали да се въртят и колелата на старата мелница пред банята „Баш хамам“.
Един свят в постоянно движение – шарен, шумен и многолик.
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Обр. 16 Макет на чешмата на Кирил Русович в Арбанаси

ХУДОЖЕСТВЕНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ОБРАЗИТЕ НА СВЕТИТЕ
БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ И ПОСЛАНИЯТА НА
КЪСНОВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ И СЛЕДОСВОБОЖДЕНСКИ ЗОГРАФИ
(ПО МАТЕРИАЛИ ОТ ПАНАГЮРИЩЕ)
Тотка Григорова
THE ART INTERPRETATION OF THE IMAGES OF THE HOLY BROTHERS ST. CYRIL
AND ST. METHODIUS AND THE MESSAGES OF THE PAINTERS FROM
THE LATE-REVIVAL AND POST-LIBERATION PERIODS
(BASED ON MATERIALS FROM THE TOWN OF PANAGYURISHTE)
Totka Grigorova
Abstract: An integral part of the history of the town of Panagyurishte, in addition to its rebellious
past, is the cultural and educational activity that took place in it and that its church art reflects. What
stands out in the sacred images painted in the churches in Panagyurishte is the distinct reverence for the
Slavonic enlighteners, as well as for the St. Sedmochislenitsi group. The preserved images were created
right after the Liberation of Bulgaria. What comes to the fore in this art interpretation is the cultural
and historical value of the cult as prominence is given to the importance of the work of the Slavic enlighteners. An interesting innovation is the fact that their images are painted on the gates of heaven at
the altar barrier, which could be interpreted as an attempt to emphasize the veneration paid to them
by linking it to the worship at the temple. That the various compositional solutions reveal links between
these icons and the oldest medieval images, the iconographic innovations of Macedonian painters on
this topic, as well as rarely depicted types of compositions. This is a sign that the painters that worked
here were well acquainted with the iconographic traditions in the depiction of St. Cyril and St. Methodius and their disciples and lays stress on the high value attached to the educational and spiritual work
of the Thessaloniki brothers as well as on its popularity in Panagyurishte at the end of the 19th c.
Keywords: cult, church art, 19th c., 20th c., iconographic innovations, iconographic traditions

Най-ранните образи на св. св. Кирил и Методий се появяват през Средновековието, но те не са често изобразявани, а идентификацията им не веднъж е била
повод за спорове сред научната общност. В поствизантийската и ранновъзрожденската традиция техните изображения също се срещат рядко, но във времето на Българското национално възраждане, особено след появата на „История
славяноболгарская“, интересът към изписване на солунските братя се засилва. В
този период множество църкви, училища и читалища носят техните имена. През
1851 г. е организирано от Найден Геров в Пловдив първото честване на общия
празник на славянските просветители, а от 1857 г. започва неговото редовно отбелязване. Установяването на 11 май като официална дата за празника е повод за
създаването на голямо количество икони, стенописи и графики с техните ликове.
След Освобождението в култa към св. Кирил и св. Методий съобразно историческия момент на преден план излиза преди всичко културно-историческата му
стойност (Божков 1987; Божков 1993; Паскалева 1995; Бакалова 2015).
В настоящата статия ще спрем вниманието си върху няколко икони с образите на светите братя Кирил и Методий и стенопис, представящ светителската
група Седмочисленици от гр. Панагюрище. Основната ни цел е да се опитаме
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да разтълкуваме съдържателно-смисловото послание на изображенията, както
и да потърсим основания за иконографските им характеристики и техни паралели (първоизточници). Изображенията ще бъдат представени в хронологичен
ред, доколкото това е възможно.
Обръщайки поглед към Панагюрище от края на XIX в., освен бунтовното
минало трябва да подчертаем и културно-просветна дейност извършвана там. За
Панагюрище Ив. Снегаров пише: „Панагюрище може с право да се гордее със
своето славно бунтовно минало, с огромния си принос за извоюване на нашата
национална свобода и за изграждането на нашата култура.“ (Дуйчев 1956: 5).
Веднага трябва да отбележим, че в своя исторически път селището никога не е
оставало без църкви. В панагюрските храмове се е служело само на славянски
език1, а духовните лица винаги са били българи. Във времето, когато селището
се е състояло от махали, до всяка махала е имало отделна църква (Делирадев
1956: 24). Според исторически сведения по времето на кърджалийските набези
първо са били обирани християнските храмове. В настоящия облик на града и
околните селища отново се забелязва наличие на множество храмове и параклиси, а в някои от селата съществуват повече от една църковни сгради.
В Панагюрище съществуват три храма, два от тях действащи и в наши дни.
Църквата „Св. Тодор“ е най-старият храм, за чието построяване и датиране
няма намерени конкретни исторически сведения2. Известно е само, че по време
на кърджалийските размирици и при потущаването на Априлското въстание
църквата е била опожарявана (Делирадев 1956: 25). За датата на възстановяването ѝ също няма данни – според К. Иречек тя е била изоставена от 1876 г.
(Иречек 1974: 410). Той я описва като малка сграда с четириъгълен план, зидана от камък и греди, а в стените са били вградени гърнета. Иречек споменава
за надпис на външната стена вдясно от вратата. Надписът е изписан с големи
букви, направени от тънки тухли; за съжаление, още тогава, е бил четлив само
краят на надписа и няма данни за неговото съдържание. В общия облик на надписа Иречек прави паралел с Хрельовия надпис от 1335 г. от Рилския манастир
(Иречек 1974: 410). В наши дни този храм се намира в двора на по-голямата
църквата „Св. Въведение Богородично“. Според някои изследователи олтарните икони от църквата „Св. Тодор“ са изписани през 1885 г. от Никола Образописов (Атанасов и др. 2015: 34). В настоящия момент църквата не е отворена за посещения поради протичащите ремонтни дейности в нея. Благодарение
на отзивчивостта на архиерейския наместник о. Стефан при посещението ми
в Панагюрище на 14 август 2019 г. ми беше показана иконата на светите братя
Кирил и Методий, намираща се в църквата „Св. Тодор“. (Обр. 1) Иконата е с
големи размери, иконостасна, вероятно от реда с царски икони. На нея светите
1

2

Според К. Иречек в Копривщица и в Панагюрище се пазели и преписвали ръкописи, които
„били доста много дори до въстанието в 1876 г.“ (Иречек 1974: 404). От старославянски ръкописи българска редакция е била четена литургията, вероятно до 1820 г. (Пак там.)
В Енциклопедия България е посочено, че църквата е строена преди XVIII в. (Енциклопедия България 1986: 45).
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братя са представени в цял ръст на преден план, фронтално обърнати към зрителя, облечени са в пищно орнаментирани архиерейски одежди с архиерейски
инсигнии (жезъл, митра, кръст, набедреник, енголпие). Св. Методий е отляво
с разтворена книга в лявата ръка и жезъл в дясната. Св. Кирил държи разгънат
свитък с азбуката в лявата си ръка и кръст в дясната, който е разположен по средата между двете светителски фигури. Между тях, над сегмент с облаци, под арка,
е изобразен Христос – благославящ. В горната част иконата завършва с извит в
арка бароков орнамент. Надписите с имената на светците са разположени над
ореолите встрани към рамката, а над тях разделено на две части е изписано названието на иконата „Български просветители“. В дясната страна на иконата до
долния край на дрехата на св. Кирил ясно се разчита подпис на зографа и година: С. Андонов 18703. Тук трябва да отбележжим, че подобна икона на славянските просветители, създадена от същия зограф отново през 1870 г., се намира
в църквата „Св. Неделя“ в Смолянския квартал Горно Райково. Така изградена,
иконата представя Кирил и Методий като просветители, свещенослужители и
защитници на православието, а кръстът, макар и с малки размери, разположен
между двамата братя, подчертава символичния смисъл на композицията4.
В непосредствена близост до гореописната църква се намира трикорабната
едноапсидна псевдобазилика „Св. Въведение Богородично“ Изграждането на
храма започва през 1818 г. (Делирадев 1956: 25; Атанасов и др. 2015: 34)
и е завършенo през 1823 г. (Енциклопедия България 1986: 45; Атанасов
и др. 2015: 34). Централният кораб на църквата е отделен от страничните с колонади. Първоначално храмът е бил изписан изцяло. По време на Априлското
въстание църквата е опожарена и ограбена. Храмът е възстановен отново през
1882 г. заедно с иконостаса и олтарните икони (Атанасов и др. 2015: 34).
През 1894 и 1895 г. Никола Образописов рисува стенописите, които покриват
изцяло наоса (Василиев 1965: 458). Според А. Василиев стенописите в северния кораб са дарени от зографа на църквата. Този акт той излага като документиран с надпис, който гласи: „Изображението на тая страница дари Никола Ив.
Образописец отъ гр. Самоковъ 1894 г.“ (Василиев 1965: 458), но не посочва
къде е разположен надписът. При посещението ми в църквата не открих този
надпис, но ми направи впечатление, че под всяка от изписаните на тази стена
сцени е посочено с кратък текст кой е дарител на съответната композиция и годината на изписването. Връщайки се към темата на настоящата статия, следва да
отбележим една от композициите, изписана на северната стена, която представя
3

4

Според църковните власти, предоставили ми иконата, сред иконите от иконостаса на църквата „Св. Тодор“ и други са дело на този зограф, които, за съжаление, поради протичащия
там ремонт не могат да бъдат описани и документирани. Зографът Стефан Андонов е роден
в Пазарджик около 1840 г. Кратки сведения за него е оставил Ат. Гюдженов, който в ранните
си години е бил негов чирак. С. Андонов е рисувал икони и стенописи в няколко пловдивски
църкви, околните села, Асеновград, Хасково, Пазарджик, Пещера и други (Василиев 1965:
606).
За композиционните разновидности в иконите на Кирил и Методий от Възрожденския период вж. бел. 12.
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светителската група „Седмочисленици“ (Обр. 2). В основата на композицията
има добре запазен дарителски надпис, който я датира категорично в 1895 г.:
Ïîäàðèõà ñúñëîâèòà: ´ëàòàðñêî, æåëå´àðñêî è áàêúðäæèñêî. Â 1895 Ã.
Като се има предвид, че авторството на стенописа и датировката му са в научно обръщение отдавна, тук ще спрем вниманието си основно върху иконографските характеристики на светителската група.5
Първо трябва да подчертаем, че във възрожденския период на българското
изобразително изкуство група „Св. Седмочисленици“ е рядко изобразявана.
5

Добре известно е, че групата св. Седмочисленици се появява сравнително късно в иконографскта традиция, след XV век., успоредно с обособяването на празник за тях. Най-рано се оформят култовете на св. Кирил, св. Методий и св. Климент Охридски, а най-старите им изображения са от църквата „Св. София“ в Охрид (XI в.). Култът към Наум Охридски заедно с иконите
и стенописните изображения се оформя по-късно през XIII в. на територията на Охридската
архиепископия. Особено значение за разпространението на този култ има гравюрата на Хр.
Жефарович представяща св. Наум със сцени от житието му. (1743 г.) (Бакалова 2003: 580).
Самостоятелни изображения на други от Кирило-Методиевите ученици не са познати. В
задълбочените си изследвания посветени на охридските паметници Цветан Грозданов приема, че иконографията на св. Седмочисленици се е формирала през XV–XVI в. (Грозданов
1974: 33). Най-ранният известен стенопис представящ групата от седем светители се намира
в притвора на католикона „Св. Богородица“ на Слимничкия манастир (1612 г.). Стенописът
представя светите Седмочисленици изправени, фронтално в цял ръст един до друг. Тази иконографска схема, се променя през първата половина на XVIII в. В композиционно отношение
се обособяват три варианта. При първия под западно влияние композицията става „центрична“ (Грозданов 1990: 194; Бакалова 2003: 581.). Този вид на композицията става много
популярен през XVIII в. В този иконографски вариант св. Седмочисленици са изобразени за
първи път в църквата „Св. Никола“ в Драча (1735 г.). Същата композиционна схема е използвана и в нартекса на църквата на манастира на „Св. Наум“ на Охридското езеро (XIX в.), на
северната стена (Бакалова 2003: 581; Бакалова 2015: 71; Грозданов 2016: 137). През
XIX в. се наблюдават и други промени в иконографията на сцената, които Цветан Грозданов приема за резултат от контактите на дебърските майстори с охридските традиции и които
са свързани и с честването на 1000 години от Моравската мисия. Специален акцент в новия
композиционен вариант се поставя върху ролята на Кирил и Методий като създатели на славянската азбука. Най-ранната икона, на която са представени двамата братя, държащи свитък
със славянската азбука, е от 1861 г., рисувана от Дичо Зограф. Това иконографско решение
се повтаря и в композицията на св. Седмочисленици от църквата „Св. Богородица-Пречиста Кичевска“, изпълнени от Дичо Зограф и сина му Аврам между 1848 и 1880 г. (Бакалова
2003: 582–583; Грозданов 2004: 33). Детайлът, представящ свитък с азбуката, се появява
в повечето творби, създадени от Дичо Зограф и неговото ателие, както и в творчеството на
много зографи до края на XIX в. (Грозданов 2004: 49).
През XIX в. е разпространена литография, изобразяваща св. Седмочисленици, отпечатана в
Москва през 1869 г. в два варианта – двуцветна и многоцветна. Седмочислениците са изобразени допоясно, а всеки от тях е сигниран с наименование както следва: св. Горазд, св. Наум
чудотворец Охридски, св. Кирил Солунски, св. Климент, патриарх Охридски, св. Методий
Солунски, св. Сава Охридски, св. преподобний Ангеларий Германски. Тази литография е
била използвана за образец на икони на Седмочислениците най-активно след създаването на
Българската екзархия през 1870 г. (Бакалова 2003: 583–584). Икони с тази иконография
се срещат във Варненско, както и в Трявна. В тези икони прави впечатление, че св. Наум се
изписва като архиерей, което не се среща в охридската иконография. Св. Сава е посочен като
охридски светител, а св. Климент бива поставен на преден план пред св. Кирил и св. Методий
и сигниран като „патриарх охридски“(Грозданов 2004: 52–53).
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Първите изображения на св. Седмочисленици в България се появяват няколко
години след създаването на образите им от Дичо Зограф в югозападна Македония (средата на XIX в.). В публикация от 2004 г. Цветан Грозданов заявява, че
са открити четири примера с образи на тази тема (три икони и една графика).
Според техният проучвател Д. Уста-Генчов те са работени по образци на миячките македонски майстори, които са запознати с иконография им (Грозданов
2004: 52). Но в българските образци се забелязват определени разлики от македонските първообрази, основно в типологичните белези и определянето на
светителския ранг. Цветан Грозданов ги отдава на непознаване на охридската
традиция от страна на българските зографи, както и липсата на силна традиция
в изобразяването на Седмочислениците по българските земи от по-ранните периоди (Грозданов 2004: 52–53). Сред българските зографи най-независими в
своята иконография са самоковските, които създават свои иконографски решения по темата Седмочисленици (Бакалова 2015: 81).
Стенописът от църквата „Св. Въведение Богородично“ в Панагюрище представя св. Седмочисленици в компактна група, разположена в центрична композиция. В преден план е разположена малка кръгла маса, покрита с орнаментална покривка. Върху нея е разгънат свитък с кирилската азбука. Зад масата са
изобразени в цял ръст св. Кирил отляво, св. Климент в средата и св. Методий
отдясно – и тримата са в архиерейски одежди с архиерейски корони на главите.
В трети план зад тях са изписани останалите четири фигури от светителската
група. Отляво е св. Сава, също в архиерейско облекло с корона, до него е разположен св. Ангеларий в монащеско одеяние, следва св. Наум, също като монах, и
най-вдясно е св. Горазд, отново облечен като архиерей с коронa. Над светителската група в един ред са изписани имената на светците, разделени с точка едно
от друго:
Ñ B‚. ÑÑÀÂÀ. Ñ B‚. ÊÈÐÈËÚ. Ñ B. ÀÍÃÅËÀÐÈ. Ñ B‚. ÊËÈÌÅÍÒú. Ñ B‚. ÍÀÓÌÚ. Ñ B‚. ÌÅÒîÄÈ. Ñ B‚. ÃîÐÀÇÄÚ
А най-отгоре се намира надпис, посочващ цялата светителска група:
Ñ‚. ÑÅÄÌÎ×ÈÑËÅ¸ÈÖÈ è ÏÐîÑÂÝÒèÒåËÈ ÑËÀÂťHÎÁÚËÐñÊÈÈ
Най-близки по структура на фигуралната композиция до разглеждания стенопис от панагюрската църква са две изображения от църквите „Св. Никола“
в Драча (1735) (Обр.3) и „Св. Наум“ на Охридско езеро (XIX в.) (Обр 4). И в
двата стенописа групата е разположена в центрична композиция. Според Цв.
Грозданов този композиционен вариант се среща единствено в Македония, Албания и Сърбия. Св. Методий е разположен по средата, до него са изобразени
св. Кирил и св. Климент в архиерейски одежди, а св. Горазд, св. Сава, св. Ангеларий и св. Наум са представени като монаси (Грозданов 2004: 41). В Македония през XIX в. първата промяна в иконографията на светителската група в
процеса на „възраждането“, свързана с нова идеология, е дело на Дичо Зограф.
Той запазва основните принципи на композицията, но размества централно
разположените фигури (Грозданов 2004: 44). Композиционните промени
се състоят в това, че на мястото на св. Методий в средата на фигуралната група
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той поставя св. Климент, а образите на св. Кирил и св. Методий се разполагат
вляво и дясно от св. Климент и държат свитък с азбуката. Този детайл заменя
по-рано използвания – модел на храм, който св. Методий държи пред себе си
(Грозданов 2004: 44). Тук трябва да отбележим, че някои от изследователите
на иконографията на св. Седмочисленици свързват тази промяна в композицията с борбата срещу фанариотите и я обвързват с настояването да се обнови Охридската архиепископия (Бакалова 2015: 80). Съвсем разбираемо този детайл
става изключително популярен и в българските паметници във времето на борба на българите за църковна незвисимост от Константинополската патриаршия
(втората половина на XIX в.). В стенописа от Панагюрище е използван подобен
на описания модел на композиционно решение за трите централни фигури. Св.
Климент е по средата между св. Кирил и св. Методий. Разлика се забелязва в
детайлите – свитъкът с азбуката не е в ръцете на Кирил и Методий, а разгънат
върху масата, а те държат в ръцете си книги. Останалите фигури следват логиката на центричната симетрична композиция, поставени във втори план.
Друга интересна подробност в изследваното изображение са одеждите на
светците – петима от тях са облечени в тържествени архиерейски одежди, а останалите две фигури в монашески. Ако се обърнем отново към творчеството на
Дичо Зограф, ще забележим, че в неговите произведения св. Климент, св. Кирил
и св. Методий са облечени като архиереи, което е наследено от старата охридска традиция. (Грозданов 2004: 44) Подобна характеристика, където трима
светци от групата са в епископско облекло, се вижда и в св. Седмочисленици от
Слимничкия манастир. Това са традиционно образите на св. Кирил и св. Методий, към които е прибавен и св. Горазд (Бакалова 2003: 581). Така в изобразителната традиция на светителската група четирима от персонажите вече са
представяни с архиерейски одежди.
Добре известно е, че Дичо Зограф изработва поръчките си със своите синове. Неговият най-голям син Аврам Дичов внася леки промени в типологичния облик на светителската група – той рисува и св. Сава също като архиерей.
(Грозданов 2004: 46). Вероятно тази промяна е повлияла на стенописа на св.
Седмочисленици от Панагюрище.
Основавайки се на краткия преглед на промените в иконографското решение на центъра на композицията и в изписване на одеянието на светците, може
да се каже, че не е изненадващо разположението на св. Климент централно в
групата и характеристиката на светителския ранг на петима от светците в панагюрския стенопис, които са представени в архиерейско облекло – св. Сава, св.
Кирил, св. Климент, св. Методий и св. Горазд. Описаните особености можем да
отдадем на влияние от охридските традиции.
Другото изображение от тази църква, свързано с кирилометодиевската тема,
е икона от апостолския ред на олтарната преграда. (Обр. 5) Иконата не е подписана и датирана6, на нея Кирил и Методий са представени в обща композиция,
6

На иконостаса върху друга икона има подпис на Никола Образописов, датирана в 1892 г.
(Василиев 1965: 458).
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в която липсват придружаващи надписи, посочващи имената на светителските
образи. Разположеният отдясно светец е в монашески одежди с кукул на главата,
фигурата в лявата страна също е облечена като монах, но с епитрахил над расото. Тази фигура в дясната си ръка държи разгърнат свитък, на който е написано:
áðàòèå ïîäîá...
ìåíå áèâàè‡òå ë..
îêîæå åñú õЂðòó,.
Между светците във вертикала е разположен свитък с азбуката, над който
в задния план е изобразена голяма библиотека. На челната страна на полицата на библиотеката е изписан надпис с бели букви със заглавието на иконата:
български просвет... Краят на надписа е скрит зад фигурата на светеца, разположен в ляво. В горната част на композицията в небесен сегмент е разположен
Христос – Юноша, който държи венци в двете си ръце, протегнати към главите
на светците. Този тип композиционно решение, при който в задния план се изписва голяма библиотека, не е широко застъпен в иконографските паметници.
Икона с композиция, която включва този елемент, е известна от манастира „Зограф“ на Атон (1864 г.) (Обр. 6). Подобен мотив, но изнесен в лявата половина
на задния план, се забелязва и в иконата на св. Кирил и Методий (1860 г.) от Ст.
Доспевски от църквата „Св. Богородица“ в Пазарджик (Обр. 7). Очевидно тази
композиционна схема е подбрана с цел да се постави акцент върху просветителската дейност на солунските братя.
Третата църква „Св. Георги“ е катедрален храм на Панагюрище, в чийто двор
се намира и сградата на архиерейското наместничество (построена през 1908
г.). Строежът на църквата започва през 1856 г. (Делирадев 1956: 25; Иречек
1974: 410; Енциклопедия България 1986: 45; Атанасов и др. 2015: 41.)
със средствата, дарени от панагюрци, и султанско позволение. Освещаването е
няколко години по-късно през октомври 1860 г. от пловдивския епископ Иларион. Тези факти са записани върху плоча, разположена над централния западен
вход на църквата. Първоначалните стенописи на храма са създадени от фамилията Доспевски, а иконите до олтара са изписани от Станислав Доспевски. По
време на Априлското въстание църквата е опожарена (Атанасов и др. 2015:
39–42), а непосредствено след Освобождението е възстановена (Делирадев
1956: 25). Сред иконографските изображения от олтарната преграда на църквата, в южния кораб съществуват три изображения на славянските просветители
св. Кирил и св. Методий.
Върху райските двери7, в медальони е поместено традиционното Благовещение, разделено на две части8, изписани върху всяка от дверите. Под тях в по7

8

С терминът „райски двери“ се обозначават страничните двери по олтарната преграда, централните се наричат свети двери. А царски двери, както много често се назовават централните
двери на иконостаса, са дверите разположени на западната стена на наоса и притвора (Костов 2007: 210).
Едно от задължителните изображения на дверите е сцената „Благовещение“. Тази сцена задължително се изписва на две места в църковната украса, и при двете, разделена на две части.
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малки медальони са разположени допоясните образи вероятно на пророците
Соломон и Давид (предрекли въплъщението). Най-отдолу са изобразени два
образа на светци, единият от които държи разгърнат свитък със славянската азбука. (Обр. 8 и 9) В противовес на обичайната иконографска практика в християнството нито един от описаните образи по дверите не е придружен с надпис, категорично назоваващ поименно сцената или светеца. Две са вероятните
причини, стоящи в основата на тази особеност. Първата е изцяло практическа,
свързана с малките размери в изобразителната площ на медальоните. Царските
двери са богато украсени с изключително сложен, ажурен в горната половина,
дърворезбен орнамент, сред който медальоните остават много малки, особено
горните четири. Разполагайки с толкова малки изобразителни полета и съобразявайки се с дистанцията, от която трябва да бъдат разпознаваеми образите и
сцените, поместени в медальоните, зографът вероятно е решил, че може да се
лиши от придружаващите надписи за сметка на максимално големия размер на
образите подходящ за тази изобразителна площ. Тук се вплита и другата причина, дала основание на зографа да лиши от надписи тези образи. Вероятно поради обстоятелства, които не са ми известни, тази част от олтарната преграда е
била преизписана в края на XIX в., но твърде възможно е това да се е случило
и в началото на XX в. Ако сравним изображенията от тези двери с образите от
дверите, разположени в централния и северния кораб на църквата, ще забележим разлики както в стиловите характеристики по отношение на техническото
изпълнение на живописната обработка на образите, която в разглежданите от
нас двери носи белезите на академичната школовка, така и в наличие на надписи към всички образи, сцени, даже и дарителски надпис в дверите от северния и
централния кораб, на който е посочена годината 1882. Това ни дава основание
да отнесем създаването на изображенията по южните двери в по-късно време.
В годините, когато са създадени разглежданите дверите, българските иконостаси вече се изграждат съобразно добре утвърдена във времето схема. Според
нея сцената „Благовещение“ се изписва неизменно върху светите и райските
двери (Гергова 1991: 5)9 и в този смисъл е напълно разпознаваема за вярващите, което дава възможност на зографа да я лиши от надпис. В изследването
си върху българските иконостаси Ив. Гергова установява, че в голям брой свети
двери, съпътстващи Благовещението образи, които са разположени или в самата сцена, или в непосредствена близост до нея, са образите на пророците Давид
и Соломон (Гергова 1993: 55)10. Те също са били добре познати за вярващите

9

10

Едното е сред стенописите, разделена на две части, разположени от двете страни на апсидната
конха, а другото е на царските двери, отново разделена на две части. И двете изображения на
сцената са свързани с Песен на песните 4:12 (Мавродинова 2012:22).
Позицията на тази сцена на дверите смислово може да се обясни със символичното значение
на светите и райските двери като вход към Царството Божие или небесни врати. Благовещението от своя страна се приема за началото на човешкото изкупление и по този начин открива
на вярващите достъп до Царството Божи (Гергова 1993: 55).
Основание на това позициониране на образите може да се намери в типологичното тълкуване на библейските персонажи. Давид се възприема като първообраз на въплащението на
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като разположение в тази част от иконостаса във времето, когато са изработени
интересуващите ни райски двери. Много често в най-ниската зона на светите
двери са обособени още няколко изобразителни полета, в които обичайно се
изписват две, четири или шест фигури, които представят Отците на църквата –
литургистите. Тълкуванието на тези образи е свързано с отражение на Божествената литургия (Гергова 1993: 55). Според някои изследователи тези образи
кореспондират с изобразителната схема от олтарната апсида, където в най-ниския регистър се изобразява поклонението на светите Отци в сцената „Мелизмос“. В позицията на литургистите върху царските двери се изразява почитта
към тях отдавана по време на богослужението в храма (Гергова 1993: 55). В разглежданите двери най-ниско поставените медальони са с най-голяма площ, изобразените тук светителски образи са два, разположени фронтално, допоясно.
Безспорно и тези образи трябва да бъдат разглеждани като група, произхождаща, съставяща и подчинена на принципите на изграждане на композиционното
решение на изображенията по светите двери, които представляват единен ансамбъл и са неделима част от църковния интериор. Според възрастовата характеристика изписаният на северното крило светец е по-млад, облечен в монашески одежди. На фона на изчистеното от подробности изображение прави впечатление детайлът, поставен в двете му ръце. Той държи разгърнат пред гърдите си
свитък, на който е изписана кирилската азбука. На самия медальон и в дърворезбената украса, която го огражда, и тук липсва придружаващ надпис, който да
идентифицира светеца. Въпреки че в тези медальони поради по-големия размер
съществува място за такива над светците, зографът, вероятно подчинявайки ги
на наложилото се в по-горните медальони композиционно решение, оставя и
тези медальони без надписи. Предвид иконографската характеристик, а и найвече наличието на кирилица върху свитъка, описаният светец категорично може
да се приеме за Константин–Кирил Философ, въпреки необичайното място на
изображението. На съседното южно крило на дверите е изобразен видимо повъзрастен светец, облечен с архиерейски одежди. В ръцете си държи затворена
книга и дълъг жезъл, увенчан с кръст в горния край. Предвид иконографската
характеристика, композиционната особеност, която ни кара да разчитаме медальоните, групирани по двойки в хоризонтален ред, и наличието на образ на
св. Кирил в непосредствена близост, най-логичното идентифициране на този
светец е с образа на св. Методий. Тук трябва да се върнем към вече споменатата
по-горе характеристика в композиционните особености на дверите, а именно,
че на тези места обикновено се изобразяват св. Отци автори на литургиите, което поражда въпроса: на какво основание зографът е заменил традиционните
образи с тези на славянските просветители? Ако се обърнем към развитието на
Исус Христос. Основно поради това тълкувание, както и заради неговите пророчества, той
се свързва с Благовещението. Синът на цар Давид, Соломон, също е пророкувал за идването
на Исус Христос, той даже е знаел за точната дата на събитието, която е била записана върху
чаша, която той е притежавал. (Гергова 1993: 55). Основната идея, вложена в обединяването
на тези изображения в единна композиция, е подчертаване на връзката между двата завета,
чието обединяващо звено е Христос.
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иконографските особености на св. св. Кирил и Методий в исторически план и
по-конкретно към техните най-ранни изображения, ще забележим, че те често
се изписват в апсидата до Отците на църквата в сцените „Мелизмос“ и „Евхаристия“ (Божков 1993), а в охридските паметници позицията им в олтара е
традиция (Чешмеджиев 2001: 49)11. Те са изписани в олтара в сцената „Поклонение на жертвата“ в църквата „Св. Георги“ в Курбиново (1191) (Чешмеджиев 2001: 41). Редом с църковните отци Йоан Златоуст и Григорий Богослов, те
са представени в Долнобешовския манастир (нач. на XVII в.), в апсидната конха
на църквата „Св. Георги“ в Арбанаси (Паскалева 1995: 269), в олтара при богослужението са изписани и в църквата „Св. Богородица“ в Матка (Грозданов
2007: 303).
Поставянето на Кирил и Методий на едни от олтарните двери, на мястото,
където обичайно са разположени св. Отци на църквата, ги поставя в основите
на християнското учение, на едно от местата, където се извършва литургията.
Специфичното, което откриваме тук, е обвързването на литургичния смисъл
със създателите на славянската писменост, което може да се тълкува като опит
да бъде подсилен изразът на почит към тяхното дело.
Основание за поместването на славянските просветители на това място в
църковния интериор намираме и в изследването на Ив. Гергова върху иконографската програма на българския иконостас. Разглеждайки иконите от царския
ред като част от него, Гергова третира и страничните врати разположени в иконостасите, чиято поява е отнесена към XVIII в. Върху тези двери се разполагат големи иконни изображения. В по-късните иконостаси на северната врата
се установява архангелската тема, която може да е илюстрирана от композициите: „Архангел Михаил вади душата на богатия“ или „Архангел Михаил убива
антихриста“. На южния вход обикновено се рисуват различни светци, които не
са категорично установени. Често това е образът на Христос Добрият пастир.
От втората половина на XIX в. на това място бива разположена царска икона
на славянските просветители св. св. Кирил и Методий (Гергова 1991:7). В поголемите трикорабни църкви, които са широко разпространени през XIX в.,
се появяват параклиси в страничните кораби. Първоначално това се дължи на
разширяване на по-стари храмове, впоследствие се превръща в традиция (Гергова 1991: 6.) Тази промяна в интериорното пространство рефлектира и в архитектоничната постройка на иконостаса, като страничните входове, затворени
плътно, се видоизменят и се затварят с двери, подобни на централните. Около
тях се поставят традиционните икони на Христос и Богородица, а понякога и
на светеца покровител на параклиса (Гергова 1991: 6).
Тук следва да се подчертае отново, че макар и разположени в два самостоятелни медальона на дверите, славянските просветители са част от единна ком11

Добре известно е, че тази традиция произхожда от контаминацията на образите на Константин-Кирил Философ и Кирил Александрийски. А основната обща тема, която свързва култовете на Кирил Александрийски и Константин-Кирил Философ, е Евхаристийната – тази тема
довежда в най-голяма степен до контаминация по между им. (Чешмеджиев 2001: 39).
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позиция, в която зографът (художник) е съчетал характеристиките на двете
основни композиционни групи, използвани през възрожденския период.12 Св.
Кирил и св. Методий са изобразени фронтално и поотделно, което е характерно за най-ранните им възрожденски образи, (като пример може да се разгледа
„Стематография“-та на Христофор Жефарович), но образите им са част от общ
ансамбъл и в този контекст те са част от единна композиция, представяща ги
като създатели на азбуката. Това е конкретизирано от свитъка в ръцете на св.
Кирил и този тип композиция е и най-често използваната през Възраждането.
Въз основа на изложеното бихме могли да предположим, че зографът е разположил в двата медальона от дверите светците от иконата, която във втората половина на XIX в. често се разполага на вратата на дяконикона в царския ред.
До този момент ми е известна само още една църква, където образите на светите братя Кирил и Методий са изобразени в медальони на райските двери –
датировката им е от началото на XX в. В северната част на олтара на църквата
„Св. Петка“ в Пещера (Обр. 10 и 11) в елипсовидни медальони са разположени в цял ръст фронтално образите на св. Кирил – с кафяви прошарени коси и
брада, облечен като монах с разгънат свитък в лявата ръка, на който е изписана
кирилицата, и с благославящ жест на дясната ръка, и св. Методий – по-възрас12

В научните публикации композициите с образите на Кирил и Методий от възрожденския период са разделени на няколко групи въз основа на иконографските им особености. Към първата група спадат най-ранните паметници, когато двамата братя се изобразяват поотделно.
Представени в такава конфигурация са образите от Стематографията на Христофор Жефарович (Виена 1741 г.), както и изображенията на св. Кирил и св. Методий от двете страни
на входа на Хилендарския манастир от XIX. Втората група включва икони, в които двамата братя са изобразени в обща композиция, обърнати леко един към друг. В тях славянските просветители са представени не само като създатели на азбуката, но и като кръстители на
българския народ. Сред тях широко застъпена е сцената с кръщението на княз Борис. Композициите, които спадат към тази група, са разделени на няколко подгрупи според семантиката на изображението, композиционният център и др. В първата подгрупа св. Кирил и св.
Методий са представени като създатели на азбуката. Примери за този иконографски вариант
са изображенията от Българския буквар от 1844 г., където Кирил и Методий са представени
като монаси, и стенопис от Захари Зограф в църквата на Троянския манастир в 1848 г. Втората подгрупа представя славянските братя като създатели на азбуката и кръстители на народа.
Така са изписани трез 1866 г. от тревненския зограф Цоню Симеонов на фона на столицата Преслав в богато украсени архиерейски одежди. В 1874 г. Цоню Симеонов повтаря тази
композиция в образите от църквата св. Архангели в Трявна. В третата подгрупа Кирил и
Методий се изобразяват като просветители и свещенослужители. Този композиционнен тип
е следван от повечето представители на самоковската школа – те изобразяват Кирил млад,
а Методий по-стар. Към тази подгрупа трябва да се отбележи съществуването на интересна
група произведения, които представят братята и като участници в литургията. В тези произведения Кирил държи хляб, а Методий – потир с вино. За първи път такава композиция се
появява при Станислав Доспевски; вероятно за образец са послужили руски икони. Икона с
такава композиция от Ст. Доспевски има в църквата „Св. Богородица“ в Пазарджик 1860 г.
и в музея в град Елена от 1866 г. В четвъртата подгрупа Кирил и Mетодий са представени
като просветители, свещенослужители и защитници на православието. Символичният смисъл на композицията е подчертан от големия черен кръст, разположен между двамата братя.
Тази схема произхожда от композицията на иконата на св. св. Константин и Елена (Божков
1987:423–432; Паскалева 1995:265–278; Чешмеджиев 2013: 55–63).
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тен, в архиерейски облик с кръст в дясната ръка и книга в лявата. Тук трябва да
спомена и още едно изображение, което се намира в малък медальон в дърворезбената част на иконостаса на църквата „Успение Богородично“ в Берат, под
иконата „Апостолски събор“. То е датирано около 1812 г. и представя св. Седмочисленици (Обр. 12), изписани допоясно с модел на храм в ръце (Русева
2016: 509–510).
В южния кораб на църквата съществува още една икона, представяща славянските просветители. Тя е разположена непосредствено до олтарните двери
в царския ред с икони отново в необичайна позиция – първата икона от северната страна на райските двери. (Обр. 12) По-горе беше споменато, че иконите в
царския ред на страничните кораби повтарят схемата, развита в централния кораб. Следователно тук трябва да се намират иконите на Христос и Богородица,
а отстрани до богородичната икона трябва да е разположена иконата на патронния светец, ако в църквата са обособени странични параклиси. В тази църква
няма данни за обособяване на такива. Друго основание тук да се постави икона
на св. св. Кирил и Методий – вече беше споменато по-горе. Това е практиката
от втората половина на XIX в. на входа към дяконикона да бъде разположена
царска икона на славянските просветители св. св. Кирил и Методий (Гергова
1991:7), която тук може би е изнесена непосредствено до портата.
На иконата славянските просветители са обединени в обща композиция,
която според характеристиките на постройката ги представя отново като създатели на азбуката. Св. Кирил и св. Методий са разположени в средния план на
изобразителното поле, застанали около ниска кръгла маса, върху която е поставен разгърнат свитък с азбуката и книга. Св. Кирил и тук е представен като монах. С монашески одежди е и св. Методий, при който върху монашеските одежди е изобразен епитрахил – този атрибут го представя като йеромонах. Ореолите на Кирил и Методий в иконата са покрити със сребърен обков. По средата
между ореолите са изписани имената на светците: Ñý‚iè‡ Êèðèë Ñý‚iè Ìå“îäèè‡.
Интересен детайл представляват жестовете на ръцете на светците, особено забележим при Методий, както и изражението на лицето му, които майсторски предават усещането за емоционална натовареност на момента и препращат зрителя
към някои особености на западното изкуство.
В горната част на иконата в небесен сегмент, заобиколен с облаци, е изписан
Христос – Юноша (Емануил), който с двете си ръце подава венци към светците.
Така представен, съответният детайл се появява в средата на 60-те години и е
свързана с мотива „проповед“, в по-късно време този жест постепенно губи своята популярност и се измества от благославящия (Симеонова 1992:11–12).
Въз основа на проведените през 2018 и 2019 г. проучвания в църквите в Панагюрище и околните села може да се каже, че така изобразен, жестът на Христос е
често срещан в този район.
В горните два ъгъла иконата завършва с барокови орнаменти, под които
вляво и дясно в краищата на изобразителното поле се спуска червена надипле-
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на драперия, привързана като завеса. В долния край на иконата в правоъгълно
поле е разположен дарителски надпис и година: Ñóùòàòà Hêîíà ïîäàðâà ñà §
áëàãîðîäíîòî Ñîñëîâ·å ÷åð÷¸ñêî, è áîѧäæèñêî, çà âý÷íî âîñïîìèíàí·å .. 1882 ëýòî
Автор на иконата вероятно е Иван Доспевски, който през 1881/82 г. е работил в панагюрските църкви (Василиев 1965: 420, 427; Енциклопедия
1980: 261–262). Неговият подпис заедно със същата година ясно се разчита на
иконата „Три Светители“ от царския ред на олтарната преграда. Известно е, че
в творчеството на Ив. Доспевски едни от най-често изобразяваните образи са
на славянските просветители (Енциклопедия 1980: 261–262). Този факт, заедно със споменатата по-рано характеристика в разпределението на иконите по
олтарната преграда от втората половина на XIX в., когато на южната райска порта (дяконикона) се установява иконата на св.св. Кирил и Методий, обосновават
включването на тяхна икона непосредствено до дверите. Тук трябва да отбележим, че в околните села до Панагюрище често се срещат икони на славянските
просветители, разположени в южната част на или до олтарната преграда.
Представеният тук материал ни показва, че във времето непосредствено
след Освобождението култът към св. Кирил и св. Методий, както и към групата „Св. Седмочисленици“ (рядко изобразявана композиция в България по това
време) е бил силно почитан в Панагюрище. Тази почит е изразена в немалко
изобразителни паметници, представящи техните образи, създадени за намиращите се в града три църкви. В иконографските изображения прави впечатление,
че основният акцент е поставен върху просветителската дейност на Кирил и
Методий, представени като създатели на азбуката и свещенослужители. В тази
художествената интерпретация на преден план е изведена културноисторическата стойност на култа, подчертавайки значимостта на делото на славянските
просветители. Интересно нововъведение е изписването на образите на св. Кирил и св. Методий на райските двери от олтарната преграда, което би могло да
се тълкува като опит да се подчертае отдаваната почит към тях, обвързвайки я
с богослужението в храма. Категорично можем да кажем, че в разнообразните
композиционни решения се откриват връзки с най-старите образци от Средновековието, с иконографските решения по темата на изтъкнати македонски
зографи, както и с рядко изобразявани композиционни типове, което е израз на
доброто познаване на традициите в иконографията на св. св. Кирил и Методий
и техните ученици от работилите тук зографи и подчертава високата стойност,
отдавана на просветното и духовно дело на солунските братя и неговата популярност в края на XIX в., макар и разгледани само в локален план.
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Обр 1. Иконата на св. св. Кирил и Методий, автор Стефан
Андонов, 1870 г., от църквата „Св. Тодор“, Панагюрище
(снимка Т. Григорова).

Обр. 2. Св. Седмочисленици, автор Никола Образописов, 1895
г., църква „Въведение Богородично“, Панагюрище (снимка Т.
Григорова).
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Обр. 3. Св. Седмочисленици, църква „Св. Никола“, манастир Драча, Крагуевац (по: Грозданов
2004: 45).

Обр. 4. Св. Седмочисленици, XIX в., църква „Св. Наум“, Охридско езеро

Обр. 5. Иконата на св. св. Кирил и Методий, църква „Въведение
Богородично“, Панагюрище (снимка Т. Григорова).

Обр. 6. Иконата на св. св. Кирил и Методий заедно със св. Теофилакт и св. Климент Охридски, 1864, манастир „Зограф“, Атон
(по: Божков 1989: 177).
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Обр. 7. Иконата на св. св. Кирил и Методий, автор Станислав Доспевски, 1860 г., църква „Св. Богородица“, Пазарджик (снимка Т. Григорова).

Обр. 8. Св. Кирил и св. Методий, райски двери, църква „Св.
Георги“, Панагюрище (снимка Т. Григорова).
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Обр. 9. Св. Кирил и св. Методий – детайл, райски двери, църква „Св. Георги“, Панагюрище
(снимка Т. Григорова).

Обр. 11. Св. Кирил и св. Методий – детайл, райски двери, нач. на XX в., църквата „Св. Петка“ в
Пещера (снимка Т. Григорова).

Обр. 12. Св. Седмочисленици, медальон от дърворезбената част на иконостаса, около 1812 г., църква „Успение
Богородично“, Берат (по: Русева 2016: 510).

Обр. 10. Св. Кирил и св. Методий, райски
двери, нач. на XX в., църквата „Св. Петка“ в
Пещера (снимка Т. Григорова).
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Обр. 13. Иконата на св. св. Кирил и Методий, 1882 г.,
църква „Св. Георги“, Панагюрище (снимка Т. Григорова).
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НАСЛЕДСТВОТО ОТ РУСКОТО ИМПЕРСКО (ОКУПАЦИОННО)
УПРАВЛЕНИЕ В ПЛОВДИВ ПРЕЗ 1878/1879 ГОДИНА
Стефан Шивачев
THE LEGACI OF THE RUSSIAN IMPERIAL (OCCUPATIONAL) GOVERNANCE
IN PLOVDIV IN 1878/1879
Stefan Shivachev
Abstract: After the 1878 Treaty of San Stefano signed on 3 March 1878 the Temporary Russian
governance in Bulgaria was stationed in Plovdiv. The town impressed both Knyaz Dondukov-Korsakov and Arkady Stolypin who was his successor as a ruler of the south Bulgarian lands after October
1878. In the short period until May 1879 on their initiative and with their funding the foundations of а stable local government were laid. Significant infrastructure projects were implemented: the
restoration of the destroyed Maritsa bridge, the making of Dondukov ‚s garden – the first public park
in the freed Bulgarian lands, the town’s water supply from Rhodope mountains, town planning etc. It
was a good.
Keywords: Plovdiv, Knyaz Dondukov-Korsakov, General Stolypin, public park, town planning

Нощта на 15 срещу 16 януари 1878 г. става повратен момент в историята на
Пловдив. Вечерта градът заспива под грохота на оръдията като един от най-красивите градове и стопански центрове на Османската империя, за да се събуди с
мразовитото утро на 16 януари 1878 г. свободен, след близо 510 години османско владичество. Вечерта на 15 януари 1878 г. отрядът на руския капитан Александър Бураго в състав от 63 драгуни прониква в Пловдив, успява да заблуди
турското командване относно числеността си, завзема пощата и железопътната
гара и капитанът изпраща донесение до генерал Гурко, че турските войски се
оттеглят от града, в стремежа да избягнат обкръжението. Преди обяд на 16 януари, генералът влиза в Пловдив с офицерите от своя щаб и пред посрещачите на
улица „Съборна“ на Трихълмието възвестява освобождението на събралото се
множество граждани.
Всъщност свободен е условно казано, защото още преди да се обяви Рускотурската война е формирана Канцелария за гражданско управление при Главното командване на руската армия, възглавена от княз Владимир Черкаски. Нейните задачи са едновременно с бойните действия да се въведе административно
устройство в освободените (окупирани) територии. Т.е. градът попада под руско управление (окупация). В този смисъл за следващия период от около година
и половина говорим за руско имперско управление, което оставя трайна следа в
историческото развитие на града.
Настоящето съобщение няма за задача да изследва процеса на установяване
руското окупационно управление в българските земи, а на базата на примери
от Пловдив да потърси наследството от това управление за бъдещето на града
и страната. Тук именно е основната разлика от предишния изключително дълъг исторически период за града като част от Османската империя, който обаче
от гледна точка на културно-историческото наследство не оставя значима следа.
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Тази разлика е отчетлива в „Общата инструкция на държавния канцлер на Русия до императорския комисар в България“ от 10 април 1878 г., която определя
дейността на Временното руско управление: „Задачата на Русия при навлизането на нашата армия в българските земи е не да разрушава, а да създава. На вас ви
предстои в почвата, осеяна и пропита с жертвите на мюсюлманския фанатизъм,
произволи и вековно потисничество, да посеете семената на новата гражданственост, основана на духа на християнското учение към ближния и уважението
към човешките права“.
При решаване въпросите на териториалното деление на освободените земи
се възприема децентралистическото начало. В областта на местното самоуправление се предоставя широк простор на действие на конституираните като изборни и колегиални тела съвети при решаване на въпросите от административно-стопански характер. Особено място се отделя на своевременното им и правилно организиране като едни от най-важните звена на държавното управление.
В някои чисто български селища като Сопот, Калофер, Копривщица, Трявна
съществуващите преди освобождението общински управи са натоварени отново с решаване на въпросите от административен и стопански характер. На
руските власти прави впечатление, че населението е добре запознато с началата
на самоуправлението и се издигат способни местни деятели. Впечатлява ги спокойствието, простотата и разумността, с която се провеждат изборите и ясното
разбиране за правата и задълженията, които поемат избраните. В градове със
смесено население и силни позиции на предишната османска власт се провеждат избори, като се държи на участието на цялото население (Манолова 1994:
47).
По-различно е положението в Пловдив. По това време градът е най-големият в българските земи с население малко над 33 000 жители, с голямо многообразие на населяващите етноси и остри борби между тях. Мюсюлманите имат
превес, защото Пловдив е един от важните административни центрове на империята. След Априлското въстание от 1876 г. и началото на войната християнското население е подложено на репресии. Войната изостря противоречията,
възникват проблеми с изхранването. В града има много скитащи деца – сираци
на загиналите българи. От друга страна, част от страхуващите се от отмъщение
турски бежанци не могат да се изтеглят с войските на Сюлейман паша и остават.
За военен губернатор веднага след освобождението на Пловдив е назначен
генерал Николай Вельяминов, човек с широка душа, отзивчив към страданията
на хората, добър администратор1. Той бързо се ориентира в обстановката, където бушуват ожесточени страсти, престъпни увлечения, големи лишения и почти
непримирими борби. С твърда ръка слага край на произволите и организира
1

Николай Вельяминов е роден през 1822 г. в семейството на потомствен руски дворянин. Генерал-лейтенант от 1861г., командир на дивизия. Участва в превземането на Плевен. В състава на Западния отряд на генерал Гурко участва в боевете при селата Йоаким Груево, Първенец
и Белащица. Умира в Москва през 1892г.
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продоволствието на населението. Първата му грижа е изборът и назначаването
на кмет, когото нарича „городской голова“. Той трябва да представлява населението пред окупационните власти и да постави основите на Пловдивското градско самоуправление. В невъзможност да се произведе свободен избор, генерал
Вельяминов организира в къщата на Георги Клианти на 24 януари 1878 г. събрание на градските първенци, представители на „всички народности живущи
в града“, което да посочи подходящо лице за кмет. Присъстващите 37 българи,
гърци, евреи, арменци единодушно решават, че новият кмет трябва да бъде българин, но да владее трите най-употребявани езика по това време – български,
гръцки и турски. Те предлагат тази длъжност да бъде поверена на Атанас Самоковлиев (В. Пловдивски общински вестник (ПОВ), бр. 28–30, 17 януари 1930 г.;
В. ПОВ, бр. 253, 15 април 1930г.).
Сред 37-те подписа на присъстващите личат имената на авторитетните дейци Димитър Аргириади, Иван Душков, Костаки Пеев, Петър Аврадалиев, Ради
Стамболов, Стоян Каблешков, Теодораки Власаков, З. Немцоглу и др. Последва заповед, с която се поставя началото на организирането на общинската управа, която се нарича „Пловдивский градский съвет“ и се настанява в две стаи от
конака на бившия турски управител на Пловдивска област.
Атанас Самоковлиев е роден в Самоков през 1832 г. и е син на живописеца Димитър Зограф. Още 17-годишен идва в Пловдив и става абаджийски чирак. По-късно си пробива път в търговския свят с връзки до Сараево, Измир и
Дамаск. През 1859 г., след отнемането на храма „Света Богородица“ от гръцки
ръце, е избран за пръв епитроп и член на епархийския съвет. След Съединението на България е избиран за народен представител. През 1895 г. става един от
учредителите на Търговско–индустриалната камара. Умира на 30 март 1905 г. в
Пловдив (Райчевски, Петков 2005: 10).
Назначеният от Временното руско управление кмет е търговец по професия
и има малък административно-управленски опит. Руснаците му оказват съдействие за решаване на многобройните задачи, които стоят пред общината, но той
не може да се справи с тях и в началото на март 1878 г. подава оставка. Представителите на гражданството предлагат мястото му да заеме друг виден пловдивски гражданин – Костаки Пеев, който е назначен за кмет със заповед на генерал
Вельяминов на 12 март 1878 г.
Костаки Пеев е роден в Пловдив през 1843 г. и е един от създателите на
Пловдивското читалище през 1869 г., а по-късно е избран в Училищното настоятелство. Създател е на първото Акционерно дружество „Пчела“ и член на
Пловдивския революционния комитет. След потушаването на Априлското
въстание е хвърлен за шест месеца в затвора „Таш капия“. След обявяването на
Съединението на България е включен в състава на Временното правителство
и избран за народен представител. Учредител е на пловдивската Търговско-индустриална камара. Умира на 1 март 1920 г. в Пловдив (Райчевски, Петков
2005: 12).
По указание на княз Черкаски в Пловдив е учреден и от 1 март 1878 г. за-
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почва да действа практически курс за изучаване на руски език от назначените в
местните органи българи. Този курс подготвя около 150 души, които през юли
се вливат в изграждащия се административен апарат (История на България
1991: 28).
Сключеният на 3 март 1878 г. (19 фенруари 1878 г. по стар стил) Санстефански мирен договор узаконява Временното руско (окупационно) управление
в България. Според чл. 7 на договора въвеждането на новото управление в България и надзорът за неговото упражняване се поверяват за две години на един
руски императорски комисар. В продължение на тези две години руски войски
ще окупират страната, като окупационния корпус не ще надминава петдесет хиляди души (в състав от шест пехотни и две кавалерийски дивизии). Неговата
издръжка ще бъде за сметка на окупираната страна. (Българската държава в
актове и документи 1981: 198).
На 3 март 1878 г., в деня на сключване на Санстефанския мирен договор,
в Сан Стефано неочаквано умира княз Владимир Черкаски. Ръководството на
Канцеларията за гражданско управление временно е поето от неговия заместник генерал Дмитрий Анучин. На 16 април 1878 г. със заповед на император
Александър ІІ княз Александър Дондуков–Корсаков е произведен в чин генерал от кавалерията и назначен за императорски руски комисар в България2.
На 8 май 1878 г. князът встъпва в длъжност в Сан Стефано и създава Съвет на
управлението на императорския комисар, в който начело на отделите са руски
офицери или администратори. Само за ръководител на отдела за народно просвещение е назначен българинът Марин Дринов.
На 20 май 1878 г. княз Александър Дондуков–Корсаков установява своето
управление в Пловдив, който е най-голям български град по онова време и безспорна столица на Сан Стефанска България. Той се настанява в стария турски
конак при моста на река Марица, а основните служби заемат дома на д-р Рашко
Петров на ул. „Съборна“. Отделите на управлението се разполагат в къщите на
заможни пловдивчани. Например отделът на просвещението „гостува“ в дома
на книгоиздателя Христо Г. Данов. Още от първия ден княз Дондуков-Корсаков се захваща с изключително важните дела по подготовка на новата държава.
Поставено е началото на българската армия под названието „Земска войска“. До
края на юни са оформени и действат осем дружини в Северна и четири дружини в Южна България. В Пловдив е създадено Военно училище, което трябва да
подготви офицерски кадри. При неговото откриване през юни 1878 г. са записани 106 български младежи. Занятията се провеждат в Светотроическото училище на Трихълмието и полигона на двете дружини на Земската войска. На 30
август – тазоименния ден на руския император Александър ІІ, те се представят
блестящо на проведения в полето западно от Джендем тепе военен парад. Този
2

Княз Александър Дондуков-Корсаков е роден през 1820 г. в Санкт Петербург. Завършва
Юридически факултет, а по-късно се посвещава на военна служба. До 1877 г. е генерал-губернатор на Киевска, Подолска и Волинска губернии. През есента на 1877 г. е назначен за
командир на 13 армейски корпус (т.н. Русенски отряд).
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ден ознаменува началото на офицерските чинове на българската армия. Във финансовия отдел са определени поземления и другите данъци, които населението
трябва да плаща през 1878 г. съобразно със своите възможности. Продължена е
дейността на съществуващите преди 1878 г. земеделски каси. Започва възстановяването на разрушените по време на Априлското въстание и войната училища,
читалища и църкви.
Енергичният и рядко предан на българските интереси княз Дондуков-Корсаков продължава политиката на пряка намеса на русите в управлението на
Пловдив и подпомагане дейността на назначения кмет. Свидетелство за това е
една запазена снимка от лятото на 1878 г., анотирана от съвременниците „Първият Общински съвет на Пловдив 1878 г.“ (Обр. 1). На нея са изобразени Костаки Пеев – кмет, Манук Хиндлиян – член на съвета, руският щабс-капитан Хамилтон – председател на Общинския съвет по право, Петър Аврадалиев и Иван
Герджиков – също членове на съвета. За жалост няма запазени сведения кога и
как е избран или назначен този съвет (В. Пловдивски общински вестник, бр. 284,
25 януари 1943 г.).
Княз Дондуков пребивава в Пловдив едва шест месеца, но има решаващ
принос за реализацията на цял ред благоустройствени мероприятия. Според
податки в тогавашната преса князът е възхитен от новия столичен град и проявява специално отношение към него. Той дава идеята за оформянето на първия
парк в свободна България – Градската градина, на мястото на изоставените турски гробища Орта Мезар. Десетилетия наред пловдивските граждани с признателност я наричат Дондуковата градина. И днес градината е един прелестен кът
в центъра на Пловдив. Но по-важен е фактът, че нейното изграждане поставя
началото на традицията на мястото на старите изоставени турски гробища да се
създават нови паркове. Така през 1892 г. е създадена градината „Цар Симеон“,
а през следващите години са изградени парковете по хълмовете Бунарджик и
Сахат тепе.
Пак по настояване на княз Дондуков-Корсаков извън града са създадени
новопарцелирани гробища на основните вероизповедания: православни, католически, арменски, еврейски и мюсюлмански. По благоустрояването на града
работи руският капитан Илински, който ръководи направата на Градската градина и изграждането на пътя за Бунарджика. Формирана е комисия от граждани, която има за цел „да отцепи (определи-б.а.) всички ония здания, които се
предполага да се вземат за разширение на улици и отваряне на площади“. Същевременно под формата на нощни учения руските войскови части започват
събарянето на дървени огради, паянтови стопански постройки, а често и малки квартални джамии в махалите на града. Властите отчуждават много сгради и
места за регулация на улиците и площад „Джумаята“, който е „сърцето“ на града
(Обр. 2).
Капитан Илински е автор и на първия ситуационен план на града „снятый
полуинструментално в 1878 г.“ Градът и близките околности са заснети в мащаб
1:2400. На него са изобразени природните дадености, общинската мера, гради-

80

Империи и имперско наследство на Балканите

ни и гори, железопътната линия, гарата и Станционното шосе, мюсюлманските
и християнски гробища, всички обществени сгради (църкви, джамии, училища
с техните наименования), кварталите и основните улици3. Този план е съхранен и благодарение на него ние имаме първия реален поглед върху тогавашния
град. Така е поставено началото на градоустройствената дейност на Пловдив,
вследствие на което през 1893 г. е създаден и първият градоустройствен план на
Пловдив.
Установява се интересно взаимодействие, при което руските власти дават
идеята, подсигуряват кадрово и финансово нейната реализация, а неколцината
пловдивски общински дейци усвояват уроците по управлението. Още по време
на войната в града се установява руска военна болница. Санитарното състояние на населението е изключително тежко и руските лекари поемат лечението
на болните. При оттеглянето си те даряват постройките, оборудването и санитарните материали и така е сложено началото на Пловдивската държавна болница. Управлението на болницата се поема от настоятелството на създаденото от
българите дружество „Свети Пантелеймон“. Успоредно с това за медицинското
обслужване на гражданите общината създава в края на 1878 г. санитарна служба с първите градски лекари д-р Рашко Петров и д-р Спас Иванов (Шивачев
2018: 25).
През този период е запазено делението на Пловдив на отделни махали с предимно турски наименования, но княз Дондуков разделя града на райони с нови
имена, като например Мариинска част, по името на катедралния храм „Св. Богородица“ (Дева Мария), Рилска част – по името на църквата в кв.„Каршияка“,
Александровска част – от махалите на Трихълмието, Николаевска и Марашлийска части – по десния бряг на р. Марица, Света Петкинска част – с Новата и Католическата махала. Новата общинска управа утвърждава тези наименования,
но населението трудно ги възприема и след 1879 г. те са забравени. Но така е
поставено началото на районното делене на Пловдив, което и днес е в основата
на административната структура.
Липсата на опит често довежда до грешки и несполуки. Така се получава и
с първия опит за водоснабдяване на Пловдив след Освобождението. През Античността водоснабдяването се осъществява с водопровод, който докарва планинска вода от района на село Марково в Родопите. Той съществува до края
на ХІV век, когато при завземането на града от османските турци е разрушен.
През следващите векове османските власти, даже и когато разполагат с финансови средства в периода на реформите, не предприемат нищо, и населението се
снабдява с вода със „саки“ – кожени мяхове, с които циганите наливат и продават вода от река Марица. В публикуван през 1881 г. анализ, след микроскопски
изследвания, се констатира, че нечистите им стени съдържат плесени и водата е
негодна за консумация. Взети са проби от различни части на реката, но тя също
е заразена с бактерии и бързо плесенясва. Гнилостните процеси започват още на
3

За жалост за капитан Хамилтон и капитан Илински не са запазени биографични сведения.
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втория ден. Даже и да бъде прецедена през филтри от пясък и дървени въглища,
водата не е съвсем годна за употреба. Друга част от водата се взема от кладенци
(бунари) в някои ханове и бейски къщи, но и тя е замърсена поради липса на
канализация. Изливането на отходните води по дворищата, множеството оризища и блата, жежкото лято способстват за замърсяване и на въздуха в градските махали. Чрез дъждовните води тези замърсители попадат и в подпочвените
води. От векове населението събира и дъждовни води в домашни резервоари
(щерни), но и тази вода е заразена и опасна за пиене. Това са основните причини за разпространението на малария и тифусна треска. Оценявайки огромната
роля на водоснабдяването, още през лятото на 1878 г. княз Дондуков-Корсаков
отпуска голямата за това време сума от 40 000 рубли за създаване на фонд за изграждане на нов водопровод по римското трасе от село Фердинандово (днес с.
Първенец) до Пловдив (В. Пловдивски общински вестник, бр. 57 от 25 февруари
1892 г.).
По протежение на Фердинандовската река са изградени големи циментови
резервоари със свободни подове за естествено пясъчно филтриране на водата и водопровод до водохранилището (наричано щерна) в Градската градина.
Вместо предвидените първоначално чугунени тръби произведени в Марсилия,
пазарджишкият предприемач Мусевич, с цел да икономиса средства, доставя
глинени тръби с диаметър 25 см. и дължина до 60 см. Още при първите проби
под напора на водата те започват да се пукат и водата блика като гейзер на много
места. За този първи неуспешен опит за водоснабдяване на града са похарчени
значителни средства от създадения фонд, а като активи за Пловдивската община остават построените резервоари и сгради по протежение на Фердинандовската река (В. Пловдивски общински вестник, бр. 89–90, 1 октомври 1931 г.; бр.
239, 20 март 1936 г.).
Важно е да отбележим, че по този начин е поставено началото на опитите
за снабдяване на Пловдив с питейна планинска вода от Родопите. Следващият
успешен проект е реализиран през 1891 г., когато в Пловдив е докарана достатъчна като количество вода от Родопите. По-късно през 30-те години на 20
век започва водоснабдяването с електрически помпи от дълбоководни източни
в околностите на града. Но днес тази възможност се счита почти за изчерпана и
отново се насочваме към водоснабдяване от Родопите с проекта за докарване на
вода от язовир „Въча“.
С името на княз Дондуков-Корсаков и руските власти е свързано и създаването на първата печатница в освободените български земи. Идеята е на книгоиздателя Христо Г. Данов, а финансовите средства са предоставени от руските
власти. Така на 25 юли 1878 г. в Пловдив излиза брой първи на вестник „Марица“ – първият вестник в българските земи след Освобождението. В дългосрочен
план това е началото на превръщането на Пловдив в основния център на книгоиздаването и книгопечатането през следващите десетилетия.
Берлинският договор от лятото на 1878 г. разпокъсва Санстефанска България и създава Княжество България и Източна Румелия като автономна турска
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провинция. Пловдив остава столица на автономната област. В чл. 6 на договора се потвърждава временното управление на българските земи до изработването на органически устав от Императорския руски комисар. Същевременно в
чл. 7 срокът на Временното руско (окупационно) управление се съкращава на
девет месеца, считано от размяната на ратификации по договора. В изключително кратък срок от три седмици това е направено и така Временното руско
управление трябва да приключи до месец май 1879 г. След Берлинския конгрес
Временното руско управление започва преустройство на своята дейност на територията на Източна Румелия. Тя се насочва главно към справяне с пограничните конфликти, намаляване на междуетническото напрежение и решаване на
аграрния въпрос.
Княз Дондуков-Корсаков застава на страната на българския народ и в акциите против решенията на Берлинския конгрес. На 16 август 1878 г. с неговата благословия в Пловдив е създаден благотворителен комитет „Единство“ с
участието на Димитър Матевски, Димитър Стамболов и Иван Андонов, който
поема ръководни функции за всички южнобългарски комитети.
Новата ситуация след решенията на Берлинския конгрес определя необходимостта от преместване на Временното руско управление и на княз ДондуковКорсаков от Пловдив в София. На 9 октомври 1878 г. с приказ № 60, издаден в
Пловдив, князът предоставя правата и званието генерал-губернатор на Източна
Румелия и Адрианополския санджак на генерал Аркадий Столипин4. От този
ден до средата на месец май 1879 г. дейността на руското управление в Пловдив
е свързана с името на генерал Столипин. Той продължава да подкрепя борбата
на българите против решенията на Берлинския конгрес. В късната есен на 1878
г. в Пловдив е създадено дружество „Орел“, последвано от нови гимнастически
дружества в градовете на Източна Румелия. Официалното им създаване е разрешено със заповед на генерал-губернатора Аркадий Столипин на 12 януари
1879 г. По негово разпореждане са им предоставени 60 000 пушки тип „Кринка“. Дружествата играят ролята на национална гвардия, като само за месеци са
обучени над 100 000 българи.
През месец октомври 1878 г. в областта на местното самоуправление са
приети нови правила – „Временно положение на градските съвети“, в които е
заложена идеята за засилване децентрализацията по места. Те влизат в сила и
на територията на бъдещата Източна Румелия. Предоставя се по-широк простор на съответната административно-териториална единица и се стесняват до
известна степен правомощията на централната власт при решаването на важни
4

Аркадий Столипин е роден през 1822 г. в усадба (имение) Середниково, Московска област.
Той е близък родственик на поета Михаил Лермонтов. Атаман на Уралската казашка войска.
Има съществен принос в развитието на град Уралск, където създава училища, библиотека,
театър, печатница. Композитор на оперети, скулптор. По време на войната е назначаван за
комендант на Никопол и Плевен. Като милосърдна сестра в действащата армия по време на
войната е неговата съпруга княгиня Наталия Горчакова. Техният син Пьотр Столипин е един
от най-изявените държавни реформатори в Русия в началото на ХХ век.
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въпроси в различните сфери на обществения живот, свързани с непосредствените нужди и потребности на населението. Предвид обаче на усложнената
външнополитическа обстановка, временната руска власт запазва контролните
функции на висшестоящите органи върху дейността на градските съвети (Манолова 1994: 45; 106).
Във всеки град се учредява градско общинско управление, наречено „Градски съвет“. Право на глас има всеки български поданик на възраст над 20 години, който не е осъждан и владее лично или чрез родителите си недвижимо имущество в града, от което се освобождават учителите, лицата със средно и висше
образование, занаятчиите и търговците. За членове на съветите могат да бъдат
избирани само грамотни граждани на възраст над 30 години. Избирателните
участъци се устройват така, че численият състав на избраните членове да бъде с
превес на българите. На първия тур от всеки участък от 50 семейства се избират
т.н. „гласни“, които на втори тур избират съветниците. Един от избраните постоянни членове се утвърждава от губернатора за председател на съвета (кмет).
Градският съвет действа като колегиално тяло и взема решения с мнозинство на
гласовете. В неговите компетенции са: устройването и поддържането на улици,
градини, водопроводи и мостове; устройването на пазари и снабдяването на населението; мерки против пожарите и за запазване на народното здраве; полагане грижи за образование, библиотеки, музеи и читалища.
По тези правила и под надзора на руските власти на 14 декември 1878 г. в
Пловдив са проведени първите общински избори. Избрани са 63 души, по един
на 50 къщи, от които 37 българи – православни, 4 българи – католици, 5 турци,
13 гърци, 2 арменци и 2 евреи. Те от своя страна избират първия общински съвет,
в който влизат видните пловдивски граждани Атанас Търнев, Георги Балджиев,
Димитър Стамболов, Димитър И. Гешов, Драган Манчов, Иван Душков, Илия
Калев, Костаки Пеев, Тане Абаджи, Христо Джевизов, Ячо Трувчев. За кмет е
излъчен Костаки Пеев. Изборите обаче не са утвърдени от генерал-губернатора,
поради открити „неправилности“ с избор от 50 къщи, а не от 50 семейства и са
повторени на 4 февруари 1879 г. Както може да се очаква резултатите остават
почти същите. Избрани са 76 души, от които: българи – 40, турци – 16, гърци
– 13, евреи – 3, арменци – 2, цигани –2. От тях на втория тур се явяват 62 души
и с тайно гласоподаване избират Костаки Пеев с 54 гласа за председател (кмет),
Йозо Карапирев (45 гласа), Ячо Трувчев (34 гласа), Саид ефенди (33 гласа) – за
действителни членове и Янко Александров (33 гласа) – за секретар (В. Марица,
бр. 55, 6 февруари 1879 г.). Така Пловдив вече има първата изборна общинска
управа. Поставено е добро начало и през следващите години изборите в града
се провеждат при необходимата добра организация и ред (Обр. 3).
С името на генерал Столипин е свързано и създаването на Пловдивското
сиропиталище. И в месеците след края на войната десетки деца на загиналите
българи по време на събитията през 1876–1877 г. продължават да се скитат безпризорни в Пловдив и останалите селища в Тракия. Някои източници свързват
първоначалната идея с името на капитан Хамилтон, но осигуряването на фи-
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нансовите средства става благодарение на генерал-губернатора. Необходими са
значителни суми и по идея на Столипин е организирана театрална постановка
с благотворителна цел. На сцената като актьор застава самият генерал, но местните консервативни нрави са скандализирани, когато до него застава и съпругата му княгиня Наталия Горчакова. Дотогава и женските роли са изпълнявани от
мъже. Събраните средства не са достатъчни и семейството отделя 30 000 рубли
от собствените си спестявания. С тези пари е закупен стар турски конак на десния бряг на река Марица, където първоначално са настанени децата. Персоналът за грижата за децата се осигурява със съдействието на женското дружество
„Майчина грижа“. Сиропиталището е открито на 11 май 1879 г. Традицията е
пръдължена от пловдивчани, които организират под ръководството на епископ
Гервасий Левкийски нова благотворителна акция и събират 140 000 гроша за
издръжка на сиропиталището. Майката на генерал Скобелев Олга Скобелева и
княгиня Наталия Столипина решават да осигурят издръжката на сиропиталището и за по-далечно бъдеще и с помощна акция събират в Русия пожертвувания, с които се създава постоянен фонд за издръжка на сиропиталището. Тези
средства са внесени в Руската държавна банка в Одеса и всяка година лихвите в
размер на 5 000 златни рубли се получават чрез руския консул в Пловдив. Така
е до Октомврийската революция през 1917 г., след което следите на този фонд
се губят (Кесякова и др. 1999: 137). След убийството на Олга Скобелева от
офицера от руската армия капитан Узатис, признателните пловдивски граждани издигат на лобното място паметник, който и днес е един от символите на
Пловдив.
Семейството на генерал Столипин подарява на пловдивчани и първата европейска коледа. В края на 1878 г. в центъра на града е издигната голяма елха, а
генералът и съпругата му организират коледно парти за изявени ученици.
В паметта на Пловдив генерал Столипин остава и с грижите за благоустрояване на града. С неговите усилия е възстановен напълно изгореният при
отстъплетието на турската армия през януари 1878 г. единствен мост на река
Марица. Мостът е с дължина 213 и ширина 7 метра, укрепен с дъбови греди с
дебелина от 10 сантиметра и е открит на 23 април 1879 г.5 Дотогава е използван
за връзка между двата бряга на реката временният понтонен мост, прекаран от
руските военни инженери на мястото на днешния Панаирен мост. С възстановяването на стария каменен мост Пловдивска община официално го наименова
на името на генерал Столипин и е поставена възпоменателна мраморна плоча.
Руски офицери монтират на южния ъгъл на Джумая джамия мраморен слънчев
часовник, който и до днес е известен с отмерването на точното време (Пижев
и др. 2014: 24).
Дейността на Временното руско (окупационно) управление в Пловдив приключва в средата на месец май 1879 г. На 15 май управлението на Източна Руме5

Днес мостът не съществува, съборен след горемите разрушения, които му причинява прииждането на реката през 1972 г.
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лия се поема от назначения от султана генерал-губернатор (областен управител)
Алеко Богориди. За този кратък период, по-малко от година и половина, макар
и определяно като окупацинно управление, руските власти под ръководството
на двамата изключително добре настроени към българите княз Дондуков-Корсаков и генерал Аракадий Столипин, успяват да поставят основите на местното
самоуправление, организацията на обществения живот, социалното подпомагане, градоустройството и благоустрояването на най-големия български град по
това време. Тези традиции ще залегнат в основата на развитието на Пловдив
през следващите десетилетия, за да се превърне градът в стопански и духовен
център на нова България.
Изпращането на генерал Аркадий Столипин от Пловдив се превръща в
празник на признателността за населението на града. Начело с новия генералгубернатор Алеко Богориди и Българския екзарх пловдивчани изпълват полето по шосето за железопътната станция. По думите на кмета на града Костаки
Пеев, в заседанието си на 11 май 1879 г. Градский съвет приема решение генерал Аркадий Столипин да стане първи почетен гражданин на Пловдив за „Славянската искреност що имахте, правосъдието що показахте, благодеянията що
правехте, мерките за благосъстоянието и и общата безопасност на населението“.
Това е изключително признание, защото през следващите 60 години това звание
получават само Найден Геров, Люсиен Шевалас, Леонид Соболев, Александър
Богориди, Христо Г. Данов, Иван Вазов и Димитър Кудоглу.
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
Българската държава в актове и документи 1981: Българската държава в актове и
документи. София, 1981. [The Bulgarian state in acts and documents, Sofia 1981.]
История на България, том 7 1991: История на България, том 7, София, БАН, 1991.
[History of Bulgaria, volume 7, Sofia, BAS, 1991.]
Карадечева 2017: Мария Карадечева. Генерал Аркадий Столипин – първи почетен гражданин на Пловдив. – Годишник на Регионален исторически музей. Пловдив, кн. 11 (2017), 109–
119. [Maria Karadecheva. General Arkady Stolypin – the first recipient of the honorary citizenship of
Plovdiv. – Yearbook of Regional museum of history, Plovdiv, book 11 (2017), 109–119.]
Кесякова, Пижев, Шивачев, Петрова 1999: Елена Кесякова, Александър Пижев, Стефан Шивачев, Недялка Петрова. Книга за Пловдив. Пловдив, 1999. [Elena Kesiakova, Alexander
Pijevфф, Stefan Shivachev, Nedyalka Petrova. A book for Plovdiv. Plovdiv, 1999.]
Манолова, М. 1994: Мария Манолова. Нормотворческата дейност на Временното руско
управление (1877–1879). София, 1994. [Maria Manolova. Rulemaking activity of the Temporary Russian governance (1877–1879). Sofia, 1994.]
Пижев, Сукарев, Шивачев 2014: Александър Пижев, Видин Сукарев, Стефан Шивачев.
История на Община Пловдив. Пловдив, 2014. [Alexander Pijev, Vidin Sukarev, Stefan Shivachev.
History of the Municipality of Plovdiv. Plovdiv, 2014.]
Райчевски, Петков 2005: Георги Райчевски, Петко Петков. Пловдивските кметове.
Пловдив, 2005. [Georgy Raichevsky, Petko Petkov. The mayors of Plovdiv. Plovdiv, 2005.]
Шивачев 2018: Стефан Шивачев. Ролята на Община Пловдив за развитието на града през
периода 1886–1944 година. Пловдив, 2018. [Stefan Shivachev. The role of Municipality of Plovdiv for
the development of the town in 1886–1944 period. Plovdiv, 2018.]

Империи и имперско наследство на Балканите

Обр. 1 Първият общински съвет на Пловдив

86

Обр. 2 Княз Александър Дондуков-Корсаков

Обр. 3 Генерал Аркадий Столипин с дъщеря си Мария

Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов
87

ИМПЕРИЯ – БАЛКАНСКА ДЪРЖАВА
(ТИПОЛОГИЧНА И СЪПОСТАВИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПРОМЕНЛИВИТЕ АВСТРО-УНГАРСКО-БЪЛГАРСКИ
ОТНОШЕНИЯ 1879–1914)
Радослав Мишев
EMPIRE – THE BALKAN STATE
(TYPOLOGICAL AND COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE VARIABLE
AUSTRO-HUNGARIAN-BULGARIAN RELATIONS 1879–1914)
Radoslav Mishev
Abstract: The author analyzes the relationship between the empire and the Balkan state, following
the example of Austro-Hungarian-Bulgarian relations in the late 19th and early 20th centuries. In
this way, a contribution is made to the theoretical understanding of the cardinal question about the
line of relationships between a great power and a small country. The article differentiates the two levels
of foreign policy perimeters, principles and goals, geopolitical aspects. The comparative plan also marks
the variable Austro-Hungarian-Bulgarian relations from 1879 to 1914 in their ups and downs. The
positives of the Austro-Hungarian policy towards Bulgaria are highlighted as well as the negative
impacts. At the same time, the specifics of the imperial policy of the dualistic monarchy are shown in
contrast to the policies of other modern empires.
Keywords: empire, Bulgaria, Austria-Hungary, geopolitics

Съвременната българска историография отбеляза сериозни резултати при изследването на балканската политика на Австро-Унгария, отношенията между
България и Австро-Унгария в края на XIX и началото на ХХ век, както и история на Австро-Унгария (Дюлгерова 1994; Каменов 2001; Кацаров 2013;
Лалков 1983, 1993; Мишев1988, 1993, 2004, 2005, 2007). Те се явяват следствие и на перспективната и уместна политика на българските научни центрове
да се изследват отношенията и връзките на България с великите държава. Колко
е била актуална и необходима тази научна политика се вижда и от факта, че научните центрове в Република Австрия също поставиха акцента върху подобна
тематика като възлагаха написването на дисертационни трудове, издаваха монографии и други публикации върху отношенията на Хабсбургската държава с
балканските страни. Избраната тема е важна и заради „вечния проблем“ – отношението велика сила – малка държава. Както пише Х. Кисинджър универсално
правило и практика на великите държави през вековете е, че традиционно искат
да наложат своята система и влияния колкото се може по-нашироко. Другата
тенденция се изразява също във вечното противоборство между стремежите за
хегемония на една империя или функциониране на многополюсен свят. Държавите в света, които не са свръхсили обаче са огромното мнозинство. В този смисъл е важно да се изследва доколко малката или средно голяма държава може да
бъде не само обект, но и субект на политика. В статията се прави опит за теоретично осмисляне на кардиналния въпрос по линията на взаимоотношения велика сила – малка страна, в частност по примера на българо-австро-унгарските
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отношения през посочения период. Естествено се търси съчетание между теоретичните анализи, изводи и твърдения и най-важните констатации от емпиричния материал.
Периметър на интереси
В края на XIX и началото на ХХ век външната политика на модерните империи носи характеристиката на преследване на глобални имперски цели това се
вижда ясно във външнополитическите инициативи на Великобритания, Русия,
САЩ, Германия и др. Що се отнася до Австро-Унгария можем да видим определени специфики. Дуалистичната империя е единствената велика сила, която
през тази епоха, въпреки някои планове и опити, не завладява колонии. Нейните мащабни цели са концентрирани на Балканите и затова много изследователи с основание твърдят, че главното съдържание на австро-унгарската външна
политика е нейната балканска политика. Докато другите велики държави освен
интересите си на Балканите, преследват задачи и в други части на света, дунавската монархия демонстрира в другите региони и континенти икономически
цели или логистични акции в изгода на своите партньори в Тройния съюз (Мишев 2005, 162). Тази особеност обаче натоварва изключително много австроунгарската балканска политика с остри противоречия между нея и борещите се
за еманципация и национално обединение балкански страни и народи.
В общ вид се открояват предимно две нива на външна политика – политика
на осемте велики сили, която съвместява глобални и регионални цели и политика на по-малките страни, за която е характерна регионалната насоченост. Това
отлично се вижда в споразуменията на двете коалиции Троен съюз и Антанта.
Типичен пример за регионална договореност на група по-малки държави е Балканският съюз от 1912 г., за който е характерно преследването на важни, но регионални цели. Тъй като политиката на великите сили е водеща и определя до
огромна степен международните отношения другите страни, когато искат да постигнат свои значими национални и външнополитически цели, са принудени да
играят ролята на спътници сателити около водещите сили от двете коалиции, за
които са преценили, че най-добре ще подпомогнат техните стремежи. Типичен
в това отношение е Балканският съюз, създаден с активното дипломатическо
посредничество на Антантата. Колко са противоположни понякога интересите
на великите сили и малките държави се вижда и от един крайно нереалистичен
проект на руската дипломация от 1911 г. за балканска федерация заедно с Османската империя. Русия се надява чрез евентуално реализиране на тази идея
да облекчи за себе си режима на корабоплаване през Проливите и да откъсне
високата порта от германското влияние (Кузьмичева 2016, 312–315). Естествено той не се приема. Важно обстоятелство за разглеждания период е това, че
общо взето страните, които търсят подходящата за тях орбита имат суверенната
свобода да изберат своята външнополитическа ориентация, докато в навечерието на Втората световна война чрез силов натиск и рекет пет европейски страни
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на практика против свободната си воля стават съюзници на хитлеристкия блок.
Тези две неща следва да се имат предвид, когато се изследва австро-унгарската политика към която и да е балканска страна. В края на XIX и началото на
ХХ век балканските държави имат по-големи възможности за самостоятелни
външнополитически инициативи и макар неохотно великите държави приемат
в различна степен станалите промени, опитвайки се да ги съобразят със своите
интереси. За разлика от това в навечерието на Първата световна война членките на двете военнополитически коалиции Троен съюз и Антанта изискват ясна
външнополитическа ориентация и ангажираност.
Принципи и цели
През разглеждания период австро-унгарската външна политика се ръководи
от принципите на консерватизма и имперската доктрина(Белър 2009, 138,
161–170: Воцелка 2008, 270–271: Кенеди 1997, 214: Кисинджър 1997,
118–122; Лалков 1993, 43–45; Мишев 2005, 161–184: Kronprinz Rudolf
1979,139–141, 173–177, Konrad von Hötzendorf 1977, 135; Kiszling
1953, 120; Фейтьо 2003, 136–143). Въпреки модернизацията на дунавската
монархия след аусглайха от 1867 г. консервативната традиция продължава да се
чувства във виенската балканска политика. Това се вижда в демонстрираната солидарност с династиите в Германия и Русия, перманентното противопоставяне
на балканските националноосвободителни и обединителни движения, негативното отношение към революционните доктрини в Европа. Принципът на консерватизма обаче започва да става неефективен в балканската политика на дуалистичната монархия. От друга страна, монархическата солидарност не пречи
да се проявяват остри противоречия между Виена и С. Петербург, Виена и Рим.
Това нагледно илюстрира, че тези традиционни принципи на изминалите векове стават излишни в новата фаза на висшия империализъм. Новите интереси
изискват нови съюзи и затова гнездото на революции републиканска Франция
сключва съюз с „жандарма“ на Европа и „тюрмата“ на народите – Русия.
Освен посочените дотук могат да бъдат откроени и други принципи, които
по-пряко мотивират или се преплитат с целите на австро-унгарската балканска
политика. Те са принципите за спазването на статуквото и запазване на равновесието (баланса) на европейските сили и балканските държави. С уговорката,
че във Виена принципът за спазването на статуквото на Балканите се разбира в
смисъл на неговото съблюдаване от другите, но не и от самата Австро-Унгария.
Към това трябва да прибавим и типичната надменност на великите държави,
валидна и за дунавската монархия. Впрочем тази особеност в отношението на
великите държави проличава и сега. Въпреки фразеологията, когато се засегнат
важни виенски интереси австро-унгарската дипломация винаги се опитва „да
постави на мястото им“ съответните балкански опоненти, като се възползва от
договорни, процедурни и други аргументи. Типичен е примерът с търговската
спогодба между България и Австро-Унгария от 1890 г. Когато преговорите се
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затягат австро-унгарската дипломация не се притеснява да напомни за васалното положение на княжеството и режима на капитулациите. Въпреки приятелските отношения между двете страни. Втори пример. Както е известно обявяването на българската независимост през 1908 г. е съгласувана акция между Виена
и София. Дори се стига до интензивни преговори за военнополитически съюз,
но някак странно Австро-Унгария последна от великите държави признава независимостта на България.
През разглеждания период Австро-Унгария се стреми към реализиране на
две основни цели – консолидиране на съюза с Германия в рамките на Тройния
съюз и мащабно проникване на Балканите. Във Виена и Будапеща отлично знаят, подобно на Италия, че без силен съюзник трудно ще се конкурират с другите
велики сили на Балканите и в Ориента, особено с Русия. Балканските цели на
дуалистичната монархия включват предотвратяване създаването на голяма балканска славянска държава, спазване интегритета на Османската империя, разбирай предимно от другите, ограничаване на традиционното руско влияние,
противопоставяне на националноосвободителните и обединителни движения,
укрепване на вастро-унгарските икономически, военни, разузнавателни, конфесионални, културни и др. позиции. Традиционно австро-унгарският управляващ елит възприема като съперници и противници държави, можещи да играят
роля на ментори на подвластни на Хабсбургите народи като Русия, Италия и
Сърбия. Виенското противопоставяне срещу голяма балканска държава е особено твърдо срещу Сърбия, докато спрямо България нещата стоят по-другояче.
Въпреки принципния негативизъм към опитите за българското обединение в
перспектива тази австро-унгарска позиция ще претърпи еволюция. Дори още в
навечерието на Берлинския конгрес от 1878 г. австро-унгарският министър на
външните работи граф Д. Андраши предлага на граф Н. Игнатиев коригиран
вариант на Санстефанска България с излаз на Бяло море и автономна Македония, което не се приема от руската страна. По-късно Виена се обявява за големи
България, Румъния, Гърция и Албания и малки Сърбия и Черна Гора. Това не
се харесва на сръбската амбициозна и настъпателна външна политика. Според
Белград създаването на Санстефанска България и явните претенции на Дуалистичната монархия за Босна, Херцеговина и Новопазарския санджак представляват смърт за сръбските планове за териториално разширение. Елитите на
балканските страни смятали, че на балканските простори можела да издържи
само силна и велика национална държава. Проектираната велика България автоматично превръщала Сърбия във второразрядна държава. Сан Стефано бил
точката, след която Сърбия се ориентирала към Австро-Унгария (Самарџић
2016, 149).
Как стои на този фон българската външна политика? Въпреки васалното си
статукво България усърдно и последователно работи за своята външнополитическа еманципация, разгръщане на въоръжените сили, коригиране и евентуално
бъдещо премахване на Режима на капитулациите, реализиране на национално
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обединение. По отношение на последното се възприема реалистичната и ефективна стратегия да се работи поетапно. Особено упорито се действа за защита
на българския икономически протекционизъм срещу наложените от Берлинския договор предимства за великите сили. Княжество България използва една,
исторически наложила се, универсална и оказала се ефективна тактика на помалките държави да лавират между великите сили. Върховите постижения на
тази тактика за България са при кабинета на Стефан Стамболов от 1887–1894 г.
и постигането на българската независимост през Анексионната криза от 1908–
1909 г. За разлика от тях през съдбоносните 1914–1918 г., предумишлено или
не, българското държавно ръководство проявява пълна немощ за преценка и
направи погрешния избор.
Геополитически аспекти на отношенията Австро-Унгария – България
Хабсбургската държава изминава дълъг и сложен път на развитие от свръхдържава на крачка от господство в Европа до средноевропейска империя, която води
борба за съществуване и загива през 1918 г. След като в Европа се утвърждава
държавно-политическия плурализъм вниманието на Хабсбургите се концентрира върху германския свят. Досега обикновено се обръща повече внимание на религиозните войни в Европа и не се поставя достатъчен акцент, че Хабсбургите,
наред с Русия, имат решаваща роля за отблъскването на османските завоеватели
от Средна Европа, с които водят осем войни. Свищовският мир с Османската
империя от 1791 г. поставя край на войните с турците и през XIX век Русия
получава монопол да провежда военни конфликти с Османската империя. През
тези векове Средна и Западна Европа е по-атрактивна за династията на Хабсбургите и те не работят сериозно за доминация на изток. Наполеон обаче слага
точка на Свещената римска империя на германската нация и започва епохата на
Австрийската империя. След като търпи поражения във войните за обединение
на Италия и Германия Виена се съсредоточава към Балканския полуостров, но
вместо бившето сътрудничество среща силното влияние и съпротива на Русия.
До завършването на обединението на Германия върви натиск от периферията
към центъра на Европа и това е една от причините за неуспехите на Хабсбургската държава. През разглеждания период нещата силно се променят геополитически и централните империи упражняват силен натиск от центъра към периферията. Важна благоприятна предпоставка за това е централното разположение на Германия и Австро-Унгария, което им дава възможност да работят по
скъсени и ефективни линии на външна политика.
Териториалните претенции, религиозните и династическите въпроси са
едни от основните причини за войните в Европа от Средновековието до началото на ХХ век. До края на XVIII век етническите принципи нямат съществено
значение. Дали тогава е съществувало геополитическо разбиране? То включва
виждане за пространството и организацията му, както и неговото организи-
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ране и отчитане съотношението на силите. Именно в навечерието на Първата
световна война се активизира интереса към пространството и идеологическите схеми в началото на ХХ век, когато се лансират и двете основни и мащабни
геополитически концепции. Според Х. Макиндър доминирането над Евразия
гарантира господството над света, а американският адмирал А. Маън контролът над моретата и океаните обезпечава хегемония в света. В исторически план
средноевропейските икономически, политически и геополитически теории
преминават различни етапи. Първоначално идеите на Фридрих Лист и Карл
Фридрих Небенаус целят пропагандиране на германска икономическа общност
като предпоставка за държавно-политическо единство. Привържениците на
немско-австрийското икономическо единство мечтаят да го експлоатират като
ефективно оръжие в борбата за консолидиране на германските позиции в световната икономика и в частност на Балканите и Ориента. Същевременно обаче
австрийските и германски икономически интереси продължават да вървят поотделно. Основните геополитически траектории на германските геополитически
стремежи се наслагват в следните теории: Фридрих Ратцел лансира концепцията за жизненото пространство като адаптира дарвинизма към политическата
теория. Карл Хаусхофер изгражда двете главни геополитически цели на Германската империя – контролиране на Евразия и елиминиране на британското
морско първенство (Мишев 2016, 262–263). Тези теории се подплатяват и от
икономическата теория на Фр. Науман в навечерието на Първата световна война за доминиране над Средна Европа от Норвегия до Месопотамия. Австро-унгарските геополитически цели не са толкова мащабни както германските. В тях
липсват и колониалните аспекти, въпреки някои опити. Германският „дранг нах
остен“ се изразява в стремеж към овладяване на богати на суровини източни
територии, контрол над течението на р. Дунав като предмостие към Черноморието, Близкия и Среден Изток. Другият път е проектът за Багдадската железница, чиято задължителна предпоставка е отсечката Виена – Белград – София
– Одрин – Константинопол. Тук германските стремежи се преплитат с австроунгарските, но в навечерието на Световната война започват да доминират. До
Първата световна война обаче България не поема императивни задължения към
Австро-Унгария. В това отношение виждаме етапите на сътрудничество, преговори за военен съюз през 1908–1909 г. и влизане на България в централните
сили през 1915 г.
Десетилетия Австрийската империя (Австро-Унгария) господства в дунавското корабоплаване и трафика по стария път „виа милитера“ Виена – Белград
– Ниш – София – Пловдив – Константинопол. Предимствата за Виена и Будапеща стават очевидни след построяването на железопътната линия от Ниш
до София и Белово и нейното откриване на 12 август 1888 г. Неслучайно доста
години Австро-Унгария доминира във вноса на индустриални и други произведения в България. След като Кралство Сърбия става враждебна зона от Виена
лансират проекта за Новопазарската железопътна линия. Разбира се, главната
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геополитическа посока, където Австро-Унгария трябва да се доказва като велика сила е т.н. „слизане“ към Солун. Проникването и евентуално овладяване на
Босна и Херцеговина, Новопазарския санджак и Македония като предмостие
към икономическа и търговска експанзия към Леванта и Близкия изток е главната цел на дунавската монархия. Дори „всеядният“ Германски Райх оставя тази
зона за Австро-Унгария. Естествено е обаче тази посока да вкара дуалистичната
монархия в противоречия с всички балкански държава. Оттук произтичат няколко геополитически и произтичащи от тях военно-стратегически особености. Традиционно в дунавската монархия възприемат като потенциални врагове
държавите ментори на подвластни народи в Австро-Унгария. Такива са Русия,
Сърбия и Италия. За Черна Гора смятат, че няма необходимия потенциал. На
това е подчинена и изградена и стратегията Австро-Унгария – балканска държава. Сърбия и Черна гора се третират като противници и трайна политика на
Виена е да пречи на тяхното разширяване. Друго е положението с България, Румъния и Гърция. Между България и Австро-Унгария няма териториални и етнически противоречия като изключим перманентните интереси в Македония.
Затова, макар и неохотно Австро-Унгария се съгласява с идеята за голяма българска държава и неуспешно работи за комбинация Букурещ – София – Атина.
От времето на Стамболов австро-унгарският Генерален щаб започва да предвижда България като свой евентуален партньор срещу Сърбия и Черна Гора.
Години на колебания и възход в австро-унгарско-българските отношения
1879–1908
Непосредствено след Освобождението Австро-Унгария възприема Княжество
България като руско протеже и полага последователни усилия за практическото прилагане на ограничителните клаузи на Берлинския договор срещу българското военно разгръщане и стремеж към външнополитическа еманципация.
Постепенно с усложняването и влошаването на българо-руските отношения дуалистичната монархия получава възможности да заеме създадения политически
вакуум. Австро-унгарската дипломация бавно и последователно подготвя предпоставките за по-енергична атака на руските позиции в София. Австро-унгарските дипломати ловко експлоатират васалното положение на България според
Берлинския договор. Когато трябва да се тонизират антируските постъпки на
България виенските дипломати са любезни и конструктивни, но при опити на
България да се еманципира срещу дунавската монархия те охотно се възползват
от Режима на капитулациите и васалното статукво на Княжество България. В
това отношение Австро-Унгария работи при благоприятни за нея международни условия, външнополитически грешки на руската дипломация в България и
съдействието на някои български среди. Чувствителни точки в българо-австроунгарските отношения са съединисткото движение в Източна Румелия и Македонският въпрос. При често възникващите проблеми на Балканите австро-
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унгарската дипломация подхожда диференцирано съобразно своите интереси.
Например при кризата в българо-сръбските отношения през 1883–1884 г.
Австро-Унгария и Германия подкрепят сръбската позиция по емигрантския въпрос и териториалния спор, докато Русия се ангажира с поддръжка за България
в пограничния териториален спор. Първоначално Виена се отнася негативно
към съединисткото движения, мотивирайки се с договореностите в Съюза на
тримата императори. Началото на Българската криза със Съединението от 1885
г. предизвиква разногласия сред австро-унгарския управляващ елит, но надделява официалното становище на министъра на външните работи Густав граф
Калноки да се съобразят с линията на Съюза на тримата императори. Виенската дипломация изразява становище за евентуално приемане на Съединението
срещу български териториални отстъпки на Сърбия. Вярна на конвенцията със
Сърбия от 1881 г. Австро-Унгария подкрепя Белград по време на Сръбско-българската война. След привличането на Сърбия и съюзния договор с Румъния от
1883 г. удря часът на България в схемата на австро-унгарската балканска политика. С началото на Българската криза от 1885–1887 г. идва времето за енергична атака на руските позиции в България. Скъсването на българо-руските отношения, идването на принц Фердинанд в България и отстъплението на руската
дипломация от страната дават основание на Густав граф Калноки да говори за
„Български триумф“ на нашата група. Всъщност виенската дипломация сваля
едва търпяната от нея маска на колегиалност в Съюза на тримата императори и
безцеремонно се възползва от ситуацията в България. По такъв начин АвстроУнгария вече има фиксирано и утвърдено влияние в Сърбия, Румъния и България.
По време на Стамболовото правителство австро-унгарските външнополитически инициативи срещат сериозно опониране. Наличието на определено
усилване на виенските позиции в България не пречи на Стамболов да води упорита борба за национална еманципация, ограничаване на Режима на капитулациите, придобивки в Европейска Турция и признаване на княз Фердинанд за
легитимен владетел. Българската външна политика прибягва до такива средства
като лавиране между великите сили с цел издействане придобивки по националния въпрос, експлоатиране на лошите отношения с Русия, за да се спечелят
предимства в западните столици, приятелски отношения с Османската империя и др. При кабинета на Стамболов за пръв път се пресичат и взаимно си
опонират две балкански външнополитически програми. Стамболов се стреми
към международно признание на княз Фердинанд и постигане на придобивки
за българите в Европейска Турция. Австро-унгарската дипломация подкрепя
българските усилия за признаване на Фердинанд, но не проявява отзивчивост
към българските опити да се подобри положението на българите християни в
Европейска Турция. В последна сметка, за да тушира възможностите за усилване на британското влияние в София Австро-Унгария неохотно се съгласява
да подкрепи българските искания по владишкия въпрос в Македония. Стефан
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Стамболов се оказва труден човек за австро-унгарската дипломация. Държавник с голям политически опит той умело и според възможностите на страната
защитава българските национални интереси. България не поема императивни
задължения в отношенията си с дуалистичната монархия и липсва елементът на
подчиненост на по-слабата страна, както при сръбско-австро-унгарските отношения при крал Милан. Австро-Унгария посреща с тревога падането на Стамболов през май 1894 г., защото се опасява от реставрация на руското влияние.
Новите условия при поредната Източна криза от 1894–1898 г. и предстоящото българо-руско помирение изискват други български държавни ръководители. Австро-Унгария трябва да работи при нови сложни условия в Княжество
България(Мишев 1988, 299–310; Rauscher 1993, 69–70 и др.; Sosnosky,
1914, 79; Tukin 1936, 17–18).
Вижда се, българският фактор има важно място в балканската политика на
Австро-Унгария през разглеждания период. Това се предопределя от географското и водещото военнополитическо положение на България. В този смисъл
трайна ориентация на София към Виена или С. Петербург автоматично увеличава шансовете на една от двете империи на Балканите. През годините на Близкоизточната криза от 1894–1898 г. основната цел на австро-унгарската дипломация е да работи за локализирането на кризата, което ѝ се удава благодарение
на австро-руското споразумение за статуквото от 1897 г. Независимо от това
българската дипломация задвижи своите средства като дипломатически инициативи, лавиране между великите сили, натиск чрез четническата акция в Европейска Турция през 1895 г. и постигна резултати. Последните се изразяват чрез
придобивки по църковния и просветен въпрос в Европейска Турция, българоруското помирение от 1896 г. и признаването на княз Фердинанд за легитимен
владетел (Kammerer 1982, 31; Мишев 1993, 174–180).
През 1898–1904 г. отношенията между дуалистичната монархия и България се развиват в сянката на австро-руското споразумение за статуквото на
Балканите от 1897 г. Във Виена посрещат възторжено българските правителства
с прозападна ориентация, докато русофилските кабинети се следят с подозрение. Новата обстановка на Балканите доразвива и австро-унгарската дипломатическа технология. Виенските дипломати експлоатират общ критерий на отношение към двата типа правителства – спазване на статуквото и „коректност“
в. отношенията с Османската империя. В българската външна политика също
се проявяват нови нюанси. Политиката на „дебнене“, както я нарича монархът,
продължава, но дори кабинети с прозападна ориентация ухажват Русия, защото
се шири убеждението за решаващата роля на руската политика за решаване на
българския национален въпрос. Махалото се е отклонило на изток. Надеждите
на София обаче се отразяват в „студеното огледало“ на руските глобални интереси, защото в момента за Русия е по-важно проникването в Корея и Манджурия. Последното обективно предостави повече благоприятни предпоставки
за австро-унгарската балканска политика. По време но българските въстания
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в Европейска Турция от 1902–1903 г. Австро-Унгария запазва своето негативно отношение към българските искания, държи да се съблюдават нейните икономически интереси и отправя съвети към Османската империя да не допуска
големи жестокости при потушаването на въстанията. Кулминационната точка
на българското националноосвободително движение в Европейска Турция не
съвпадна с максималните възможности на българската държава и тя не можа да
окаже съществена помощ на своите сънародници. Освен това София пропусна някои удобни дипломатически възможности да усили натиска към Високата
порта и исканията към европейските сили. Въстанията все пак дават ограничен
международен резултат, който се изразява с подготвените от Австро-Унгария и
Русия Февруарски и Мюрцщегски реформи. По същество последните се явяват
европейска намеса във вътрешните работи на Османската империя и продължават до 1908 г.
Съдбоносно отражение върху австро-унгарско-българските отношения упражняват политическите промени във Виена през есента на 1906 г. Общото министерство на външните работи се поема от Алоис граф Ерентал, а началник
на Генералния щаб на австро-унгарската армия става генерал Конрад фон Хьотцендорф, имащ репутация на „ястреб“ сред австро-унгарските военни среди.
Предпазливата политика на предишния министър на външните работи Граф
Агенор Голуховски е изоставена и новият министър се ориентира към експанзионистична политика. „Новият курс“ на Ерентал включва изоставяне на споразумението с Русия за статуквото на Балканите и подготовка на анексията на Босна
и Херцеговина. Ерентал мотивира бъдещата анексия на Босна и Херцеговина с
вътрешни и външни причини. Вътрешните съдържат необходимостта да се въведе конституция в окупирането области. Във външнополитическо отношение
Ерентал смята, че претърпялата поражение в Руско-японската война царска империя няма да може да се противопостави ефикасно на този австро-унгарски
ход. Освен това, като един от представителите на т.н. „военна партия“, Ерентал
се обявява за по-активна политика на Балканите. Както от България до голяма
степен зависеше ефективността на споразумението за статуквото така и този път
Княжество България става важно звено от виенските планове за Анексионната
криза и обект на борба между Виена и С.Петербург. Така виенската политика се
насочва към пренебрегване на статуквото и оттегляне от сътрудничеството с Русия на Балканите. Това обаче не означава, че австро-унгарската дипломация допуска нарушаване на статуквото и от други балкански фактори. За пореден път
Хабсбургската държава диференцира тази възможност само като придвижване
на собствената си акция в сътрудничество с България, но в рамките на анексията на Босна и Херцеговина и обявяването на българската независимост. Спрямо
българските национални амбиции на този етап Австро-Унгария се задоволява
с отделни скромни обещания (Schmidt 1936, 6–8, 14–19, 28; Müller 1978,
186; Мишев 2004, 379–387).
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От преломните 1908–1909 г. към съюзничество в Централните сили
и съвместното крушение в края на Първата световна война
Избухването и победата на Младотурската революция през 1908 г. стимулира
плановете на Ерентал да реализира така мечтаната анексия на Босна и Херцеговина в съгласувана акция в България. Основната интрига на тогавашната балканска дипломатическа активност през 1908 г. е двубоят Ерентал – Изволски,
в който важно място заема и отношението към България. Съветите на Ерентал
и руския министър на външните работи Александър Изволски към България
са противоположни. Българската дипломация избира да започне с вслушване
във виенските съвети, тъй като в конкретния момент предложенията на Ерентал са по- прагматични за кабинета Малиново, докато внушенията и поученията на Изволски отново традиционно се простират към неясната мъглявина на
бъдещето. Дори постигането на българската независимост е устойчив резултат,
докато анексията сериозно се оспорва в австрийската историография. В този
аспект балансът на последиците от кризата се оказва по-изгоден за България.
Съгласувано с Австро-Унгария, България разкъсва сковаващата „ризница“ на
васалитета и тръгва с решителни крачки към следващите борби за национално
обединение.
Ако погледнем по-аналитично в Анексионната криза ще видим изключително нови моменти в триъгълника Виена – София – С. Петербург. За пръв
път в цялостната история на взаимоотношенията София – Виена се водят реални преговори за военен съюз. Също за пръв път Австро-Унгария се съгласява
с евентуално българско разширение в Македония, но с една важна особеност.
Иновативното се вижда в нейната стратегия за голяма Албания, включваща Западна Македония и така да се гарантира коридора към Солун. Т.е. съгласието за
българско разширение има в предвид само Източна Македония. Вероятно през
1908–1909 и 1913 г. поради хроничната си колебливост Австро-Унгария пропуска златни шансове в отношенията си с България и политиката на Балканите
като цяло. След това съдбата ще отреди дуалистичната монархия да воюва срещу повечето от бившите си съюзници и да бъде „брат по оръжие“ с държава, към
която никога не отправи задоволяващи предложения. Поне до Първата световна война. През 1908–1909 г., за разлика от по-късните години, българските
държавници проявяват чувство и преценка за реализъм, играят двойна игра и
в крайна сметка изчакват по-изгодното предложение на Русия. В момента цар
Фердинанд и кабинетът Малинов нямат интерес от война. Виждаме криволичещ, но ефективен план и изпълнение – от съгласуваност с Австро-Унгария,
„опипващи“ преговори в София към ориентация към Русия.
През периода между Анексионната криза и войните Австро-унгарските
външнополитически експерти не успяват да прогнозират точно и да предотвратят формирането на Балканския съюз, но отлично знаят, че главен геополитически „опорен стълб“ на Балканите е България. Чрез България може да се действа
по всички балкански азимути, но в София могат да се концентрират и неизгод-
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ни за дуалистичната монархия въздействия. През 1909–1912 г. целите пред австро-унгарската външна политика стават непосилни. В тях влизат пречки пред
сближението между България и Русия, предотвратяване на Балканския съюз,
приятелство между България и Румъния, ограничаване на българското националноосвободително движение в Европейска Турция и сближение на България
с Гърция. Технологията на виенската дипломация използва предупреждения и
намеци за изгоди в перспектива. Австро-унгарсдкото съгласие за българско разширение в Източна Македония трябва да разтовари отношенията между Виена
и София от „македонската тежест“. Дуалистичната монархия заема твърдата позиция да не допуска балканска държава да се превърне в хегемон на полуострова
и няма възражения пред големи България, Румъния и Гърция. Амплитудата на
българо-австро-унгарските отношения регистрира приближаване и оттласкване
и наближава времето за кардинално решение. Разпадането на Балканския съюз
през Междусъюзническата война представлява голяма победа за австро-унгарската дипломация. Букурещкият мирен договор от 1913 г. изхвърля България в
тежка международна изолация като предопределя Румъния, Сърбия и Гърция
да гравитират към Антантата, докато пред България се натрупват предпоставки
за ориентация към Австро-Унгария и Централните сили като цяло.
Австро-Унгария изразява изключително приятелско отношение към съставянето на правителството на д-р В. Радославов през 1913 г. и лично към него.
Същевременно и д-р Радославов симпатизира на централните империи, на
тяхната цивилизация и военна сила. Австро-унгарската дипломация помага
на България по въпроса за българските пленници след Междусъюзническата
война и се опитва да защити репутацията на цар Фердинанд и премиера Радославов от вътрешни и външни нападки. Сараевският атентат през 1914 г. и
започналата война на Австро-Унгария срещу Сърбия изненадващо като „знак
на провидението“създават възможности за ефективна ревизия на Букурещкия
мирен договор. За съжаление на София локалната война светкавично само за
няколко дни се трансформира в европейска и световна. На следващия ден 24
юли, след австро-унгарския ултиматум до Сърбия, премиерът Радославов възкликва „това е голямо щастие за България“. На 2 август, ръководейки се от древното правило „врагът на моя враг е мой приятел“, Радославов със съгласието на
цар Фердинанд предлага на Австро-Унгария влизане на България в Тройния
съюз. Поради вътрешни разногласия, по-специално опасения от поведението
на румънския съюзник, обаче Австро-Унгария временно отлага привличането
на България, което се оказва грешка за стратегията на Централните сили. Докато унгарският премиер граф И. Тиса желае да замени Румъния с България, граф
Берхтолд предпочита да се изчака. Неудачите на Централните сили в началото
на войната подсилват предпазливостта на царя и Радославов и в продължение
на около година България запазва неутралитет. През 1915 г. и най-вече през
„българското лято“ цар Фердинанд и правителството на Радославов трябва да
вземат важно и съдбоносно решение за външнополитическата ориентация на
страната. Дипломатите и на двете воюващи коалиции обаче са наясно, че реши-
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телната дума принадлежи на цар Фердинанд. Докато Ст. Стамболов ориентира
България не само към Австро-Унгария, но и към другите важни западни държави, през 1915 г. цар Фердинанд и премиерът Радославов залагат едностранно на
Австро-Унгария и Централните сили, което в перспектива се оказва погрешно
геополитическо решение (Rumpler 1997, 561–563; Wolfgang-Uwe 1985, 10;
Мишев 2004, 379–387).
Главният проблем в отношенията велика сила – малка страна е до голяма степен
несъвместимостта на техните цели. Докато свръхсилите съчетават глобални и
регионални задачи, малките и средни държави, с изключение на няколко малки
колониални страни, преследват регионални цели. Втората разлика се вижда в
следното: За някои от великите сили националното възраждане и борбата за национално освобождение и обединение е вече отминал етап. Във фазата на империализма те се стремят към глобални цели. В контраст с това немалко народи и
държави се борят за национална еманципация или антиколониално освобождение. Третият проблем се откроява по линия на отношенията многонационална
модерна империя – малки балкански народи и държави. Типичен е случаят с Австро-Унгария. Понеже част от нейните подвластни славянски народи са разпространени и в балкански страни и региони, тя по презумпция е настроена против
националните стремежи на балканските нации. Изключение правят България,
Гърция, частично Румъния и албанците. Това предопределя двете нива на външна политика в периметрите, принципите и целите (например консерватизма
срещу националноосвободителните и революционни идеи), геополитическите
моменти. Що се отнася пряко до българо-австро-унгарските отношения в тях
се наблюдават позитивни и негативни въздействия. Например противоречията в Македония дълго време обективно натоварват със съперничество техните
отношения. Иначе в икономическото, военно, културно и геополитическо отношение могат да се намерят общи интереси. Дори в някои случаи двете страни
имат пропуснати шансове. По принцип в отношенията велика сила – малка или
средна държава през вековете са се откроили някои универсални закономерности, които са валидни и за нашата съвременност.
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ЛИБЕРАЛНАТА (РАДОСЛАВИСТКА) ПАРТИЯ И АВСТРО-РУСКОТО
СЪПЕРНИЧЕСТВО НА БАЛКАНИТЕ 1887–1899
Бисер Георгиев
THE LIBERAL (RADOSLAVIST PARTY AND THE AUSTRO-RUSSIAN COMPETITION
OF THE BALKANS 1887–1899
Biser Georgiev
Abstract: The Liberal (Radoslavist) party emerges as a political opposition to the Stambolov regime under the name „Legal Opposition“. In 1894 it was briefly in power. From December 1894 it
emerged in opposition until the end of the reign of K. Stoilov’s cabinet (January 1899). In 1895, it
held its First Congress, adopted a program and statute, and became a modern party.
During this period, the Austro-Russian rivalry in the Balkans developed. From rivalry, it turned into
a cooperation process to preserve the status of the region, because neither of the two empires is ready for
war. There is also a process of seeking allies in the Balkan countries. This policy is also closely related to
the diplomacy of the Bulgarian state.
Liberal radoslavists are involved in almost every foreign policy issue. They have their own vision for
it and give opinions on many issues, which are often different from the formal ones. The same is the
subject of this article.
Keywords: Liberal Party, Radoslavists, Russia, Austria-Hungary, foreign policy, Austro-Russian
rivalry

Организацията на либералите радослависти се заражда през лятото на 1886 г.
като течение в Каравеловата либерална партия. Група народни представители,
обединени около министъра на правосъдието д-р В. Радославов, разграничават
позициите си от каравелистите по редица проблеми на външната политика. Те
увличат след себе си част от членската маса на Каравеловата партия и бивши „казионни“ от Източна Румелия. Особено силно е недоволството на тази група от
отстъпките, направени от П. Каравелов при решаване на въпроса за сключването на мира със Сърбия без придобивки и каквито и да било компенсации за
България.
Новосформираната групировка започва да издава вестник, в първите броеве на който излага основните си възгледи. Радославистите се обявяват за подобряване на отношенията с Петербург, но при спазване на българския държавен
суверенитет (В. Народен вестник, бр. 1, 19 юли, бр. 2, 26 юли 1886).
Превратът на 9 август 1886 г. и последвалите събития прекъсват дейността на Радославов и съмишлениците му за създаване на нова политическа сила.
В новата обстановка българският политически свят се разделя на два лагера –
„русофилски“ и „национален“. Радославовите привърженици се присъединяват
към втория. Заедно със Ст. Стамболов, В. Радославов става един от неговите
лидери и заема министър-председателския пост (Държавен вестник, бр. 81 от 28
авг. 1886). Действията му на власт са твърди, поради което групата около З. Стоянов и Д. Петков известно време вижда в него „идеала“ за „политически мъж на
времето си“ (Радев 1911: 742).
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Първоначално лидерите на националния лагер правят опит да се помирят
с Русия. Грубият натиск на извънредния императорски пратеник ген. Н. Каулбарс обаче води до скъсване на дипломатическите отношения с Освободителката през ноември 1886 г. (Попов 1991: 192–195). Трудното положение, в
което изпадат управляващите, русофилските бунтове и широко коментираната имагинерна възможност от руска окупация на България ги кара да действат
в съгласие. Добрите отношения между регентите и министър-председателя се
влошават едва през пролетта на 1887 г. Причините за това са не само борбата за
повече власт, но и раздалечаването на позициите по въпроса за избора на нов
български княз. Радославов настоява за връщането на Александър І (Батенберг),
докато Стамболов е категорично против. По-реалистичните позиции на първия регент постепенно надделяват и към него гравитират привържениците на
Д. Тончев, тези на З. Стоянов и Д. Петков, и бившите консерватори, както и
по-голямата част от военните командири. Останал без сериозна подкрепа, след
избора на Фердинанд за български княз, д-р Радославов е принуден да подаде
оставка на 27 юни 1887 г. (Георгиев 2016: 94–103). Скоро основните му привърженици са изтласкани от властта, вследствие на което се обособяват в самостоятелна фракция (Георгиев 1992: 113–129).
Сформирането и първите действия на радославистите отдавна са подробно проучени (Георгиев 1993: 129–146; Георгиев 2001: 11–93). Обърнато е
сериозно внимание и на някои елементи от позициите им по външната политика (Георгиев 1990: 25–42; Георгиев 1991: 15–35). Все още обаче има бели
петна, едно от които е отношението на либералите към политиката на Виена и
Петербург на Балканите. То е предмет на настоящия труд. За написването му
са използвани непубликувани източници от централните архивохранилища,
сведения от политическата преса, мемоарната литература, дневниците на народните събрания и др. Отчетени са и постиженията на съвременната историческа
наука.
Непосредствено след изваждането си от правителството Радославов се изолира от политическия живот и дори не участва в посрещането на новия български княз. (НА-БАН, сб. 4, оп. 1, а. е. 106, ч. І, л. 103). През това време неговите
привърженици правят опит да запазят политическото си кредо чрез бързо разграничаване от стамболовистите. Още в разгара на дебатите в Третото велико
народно събрание се появява нов радославистки вестник – „Глас“ (23 юни–22
юли 1887 г.). В начина на списването му прозира желание да се издигне достоен на „Свобода“ опонент (Георгиев 2001: 15–16). В. Радославов е опасен
противник за Ст. Стамболов, защото не се ползва с репутацията на русофил и
признава законността на избора на Фердинанд. Това прави привържениците му
легална опозиция. По този начин основният идеологически мотив на властта –
„народът срещу рубладжиите“, пропагандиран широко от „Свобода“ (Свобода,
Притурка към бр. 80 от 2 септ., бр. 84 от 16 септ., бр. 85 от 19 септ. 1887), губи
смисъл. Опитът на идеолога на властта З. Стоянов да приравни д-р Радославов с
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водачите на русофилската опозиция (Свобода, бр. 83 от 9 септ. 1887) няма необходимия ефект. Силно подозрителен спрямо конкурентите за властта, Стамболов
предполага, че Радославов се е свързал с русофилската опозиция и иска да го измести с цената на изгонването на Фердинанд от България1 (Маджаров 2004:
444; Маринов 1992: 240). През септември 1888 г. той даже неколкократно заплашва публично радославистите, че ще им „смаже главата“, което става предмет на обсъждане в пресата (В. Народни права, бр. 69 от 24 септ. 1888).
Скъсването на дипломатическите отношения с Русия изцяло променя позицията на Петербург по българския национален въпрос. Сложното положение, в което изпада България след идването на Фердинанд облекчава националистическите среди в Атина и Белград в осъществяването на антибългарска
политика в европейските вилаети. Засилва се сръбската и гръцка пропаганда в
Македония. Това създава опасност за църковно-просветното дело (Божинов:
1979: 85; Пандев 1979: 25). Промененото положение заставя правителството да разработи тактика за защита на българските национални интереси. Тя се
опира на подкрепата на Виена и Лондон, и поддържане на приятелски отношения с Цариград (Митев 1983: 40). Тази концепция е правилна, но не може да
разреши радикално българския проблем. Затова опозиционните сили създават
свои, различаващи се от правителствената, концепции по външната политика.
Радославовата фракция е на мнение, че българският национален въпрос ще се
разреши чрез война, но преди това следва да се изчерпят докрай мирните средства. В тази връзка се поставя като основна дипломатическа задача спечелването на благоразположението на Англия и Италия. Управляващите кръгове в
Австро-Унгария, домогващи се към областта, са определени като „противник“.
Критикува се и политиката за запазване на статуквото (В. Народни права, бр. 4
от 16 февр., бр. 43–44 от 29 юни 1888, бр. 103 от 15 ян. 1889).
На 2 април 1888 г. екзарх Йосиф I подава писмено искане до Високата порта, съгласувано с кабинета в София, за подобряване положението на българската църква в преките владения на султана (Pantev 1968: 30). Представителите
на великите сили в Цариград се противопоставят на акцията (ЦДА, ф. 321, оп.
1, а.е. 265, л. 1–8). Въпреки това българското правителство разгръща широка
кампания в печата за въвеждане на обещаните на Берлинския конгрес реформи
(В. Свобода, бр. 187 от 13 авг., бр. 195 от 3 септ. 1888 и др.). Тя е окачествена
от либералите като недалновидна, „жертва“ на чуждо (австрийско) влияние (В.
Народни права, бр. 58 от 18 авг., бр. 66 от 10 септ. 1888). Целта на нападките е да
дестабилизират все още неукрепналия Стамболов режим. В критиката се отделя специално място на противоречията между българското и австроунгарското
правителство по въпроса за Македония (Мишев 1988: 213 сл.). Либералите
1

В спомените си М. Маджаров твърди, че след завръщането си от емиграция е привикан при
Ст. Стамболов, който иска от него да признае, че Др. Цанков, П. Каравелов и В. Радославов
са подписали протокол за преврат с руска помощ и отстраняване на Кобурга. За подозренията на премиера пише и Д. Маринов.
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не одобряват твърдия правителствен курс, заявявайки, че след като „Австрия
смъмри Свирчовци“ българската дипломация ще престане да повдига въпроса
за Македония (В. Народни права, бр. 67 от 16 септ., бр. 71 от 1 окт. 1888). Известни основания за критика все пак има. Когато великият везир излиза пред
европейските сили с нота, в която предупреждава, че ако българската пропаганда не спре турските войски ще навлязат в Южна България, радославистите
представят положението като „национално бедствие“ (В. Народни права, бр. 72
от 5 окт. 1888).
Повдигането на въпроса за правата на българите в Османската империя
подтиква Сърбия и Гърция да предявят открито претенциите си за Македония
(Божилова 1981: 43–44; Пантев 1972: 237–271; Христов 1979: 25, 31–32,
40). Либералите остро реагират срещу фалшификациите, като издигат в защита
на българското население в европейските вилаети най-силния аргумент – националното самосъзнание. Същевременно те се опитват да отклонят сръбските претенции на запад – към Босна и Херцоговина, поставени в зависимост от
Австро-Унгария (НБКМ-БИА, ф. 263, оп. 1, а.е. 29, л. 109; В. Народни права,
бр. 75 от 15 окт. 1888, бр. 129 от 17 май, бр. 150 от 26 ноем. 1889, бр. 157 от 13
ян. 1890 и др.). Въпреки прозападната си ориентация, когато отстояват националните интереси радославистите не се колебаят да се противопоставят на политиката на Хабсбургската монархия. Те добре разбират, че нейната политика е
в разрез с историческите стремежи на балканските народи за национално обединение. Либералите ясно виждат, че именно Виена тласка Белград на изток.
Това е една от причините в началния етап на Стамболовото управление те да
атакуват проавстрийската му политика. Разобличавайки привидната „незаинтересованост“ на империята от балканските проблеми, радославистите остро
критикуват и австрийската икономическа експанзия в Македония. Те не придават голямо значение на стамболовистките аргументи за съдействието на Виена
за признаването на втория български княз и окачествяват сближаването с нея
като „предателство“ (В. Народни права, бр. 22 от 20 апр., бр. 38 от 8 юни 1888,
бр. 115 от 21 март, бр. 127 от 6 май 1889).
Борбата със стамболовистите за властта през лятото и есента на 1888 г. (Георгиев 2013: 55–66) засяга и отношението на д-р Радославов и привържениците му към Русия и политиката на София спрямо Петербург. В най-общ план
лидерът на либералите споделя възгледите на Стамболов. Той се отнася с открита неприязън към Александър III и руската дипломация. По време на Стамболовото управление Легалната опозиция се противопоставя на всички планове на
Петербург, които се отнасят до Балканите. Причините за това не трябва да се
търсят само в убежденията на радославистите. Определена вина за създалото се
ненормално положение има и неудобната за България, недалновидна позиция
на руския царски двор.
Либералите игнорират онези велики сили, които имат преки интереси на
полуострова, т.е. Австро-Унгария и Русия (В. Народни права, бр. 112 от 11 март
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1889). Разрешаването на балканските проблеми те виждат в споразумението,
или в стълкновението, между великите сили, като осъзнават слабостта на Княжеството за директна намеса. Разчитат за подкрепа най-вече на Лондон, защото
британците не са пряко обвързани с Русия, както Франция и с Австро-Унгария,
както Германия. От своя страна идеолозите на стамболовистите атакуват Радославов, че изоставя националната политика и оказва поддръжка на руската
(В. Свобода, бр. 127 от 21 февр. 1888), което е далече от истината.
Обстоятелството, че са против Австро-Унгария и Русия не означава, че радославистите ратуват за балканско единство. Сръбските и гръцки претенции
ги настройват против всякакви конфедеративни идеи, включително идващи от
Англия. В края на 80-те години, под влияние на публикациите на английския
професор Фриман в „Манчестър Гардиан“, се заражда идеята сърби, гърци и
българи да влязат в конфедеративен съюз и да поискат от Високата порта прилагането на чл. 23 от Берлинския договор. Легалната опозиция обявява тази идея
за „неосъществима“ (В. Народни права, бр. 108 от 27 февр. 1889). Тя се отнася
по идентичен начин и към предложението на известния белгийски публицист
Емил де Лавеле за създаване на Балканска конфедерация между българи и сърби през 1890 г. Основанието е, че след абдикацията на Милан Обренович през
1889 г. моментът е подходящ, защото начело на регентството в Сърбия стои
Йован Ристич2 (Димитров, Манчев 1975: 141, 146–150) е възприето скептично. Идеята за подобна конфедерация е обявена публично за неосъществима „през живота на нейните последователи“ (Народни права, бр. 170 от 20 апр.
1890).
Негативното отношение на Радославовите привърженици към конфедеративните идеи до голяма степен се дължи и на правилната преценка на международната обстановка. Те отчитат, че интересите на балканските държави се
сблъскват с източната политика на някои от големите империи. „Грозна е наистина съдбата на народите в Балканския полуостров! – четем в радослависткия
вестник – Поставени между две могъщи държави (Австро-Унгария и Русия, Б.
Г.) с противоположни интереси и цели, те са принудени да се лутат постоянно
ту на една, ту на друга страна и да излагат на опасност своето съществуване като
свободни и независими държави“ (В. Народни права, бр. 112 от 11 март 1889).
Обстоятелството, че виждат решението на националния въпрос чрез война
(ЦДА, ф. 313к, оп. 1, а.е. 999, л. 1, а.е. 554, л. 1–8; а.е. 999, л. 1; а.е. 1294, л. 1, 2;
НБКМ-БИА. Ф. 263, оп. 1, а.е. 15, л. 104–105), кара радославистите да следят
внимателно развитието на международните отношения и формирането на военни блокове (Народни права, бр. 146 от 28 окт., бр. 148 от 11 ноем., бр. 154 от
23 дек. 1889).
През ноември 1889 г. Стамболовото правителство сключва 30-милионен
2

Ристич е водач на Либералната партия в Сърбия. В периода 1869–1880 г. е непрекъснато в
правителството, а след абдикацията на Милан е назначен за пръв регент на малолетния крал
Александър.
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заем с „Лендербанк“, с условие вместо част от парите България да получи доставка от австрийски пушки система „Манлихер“ (Тодорова 1971: 110–122).
Либералите изразяват съмнение в годността на предложеното оръжие и когато
българските военни комисии обявяват една от изпробваните модификации за
негодна Легалната опозиция подема открита кампания срещу виновниците, въоръжили войниците с негодно австрийско оръжие (В. Народни права, бр. 151
от 2 дек. 1889). Негативното отношение е повлияно не само от ниската прецизност на правителствените фактори, които приемат предложението въз основа
на изпробването само на една пушка (НА-БАН, ф. 19к, оп. 1, а.е. 113, л. 13, Ст.
Стамболов до Гр. Начович). Явно е недоволството и от монопола на АвстроУнгария върху доставката на оръжие за българската армия. Въпреки това обвинението срещу стамболовистите, че „градят щастието си върху гроба на своето
Отечество“ (В. Народни права, бр. 153 от 14 дек. 1889) е силно преувеличено и
има за цел привличането на недоволните офицери. Същият въпрос занимава и
княза (Юруков, 1932: 178).
В началото на 90-те години международната обстановка се изменя в полза
на българите. Кабинетът в София представя пред Високата порта искане за получаване на берати за български владици в някои епархии (Пантев 1972: 259).
Това изостря българо-сръбските отношения. Обстановката става особено напрегната, когато в края на 1889 г. „Славянски известия“ отпечатва т.нар. „Комарова карта“ с границите на славянските народи в Европа3 (Георгиев 1990: 34).
Белград организира широка кампания срещу нея. За да удовлетворят сръбските
претенции, официалните руски вестници се опитват да омаловажат значението на картата. Радославовата фракция веднага застава в защита на българския
характер на Македония и изразава остро недоволство от позицията на руските
официози (В. Народни права, бр. 158 от 20 ян., бр. 160 от 3 февр., бр. 161 от 13
февр. 1890).
Инцидентът е съпътстван от нови противоречия (Гигов 1988: 65–66) и се
заговаря за евентуален военен конфликт (НА-БАН, ф. 19к, оп. 1, а.е. 64, л. 2;
НБКМ-БИА, ф. 266, оп. 1, а.е. 12, л. 12–21, а.е. 15, л. 1–5).
Радославистите изразяват пълната си подкрепа към стамоболовистите в случай на евентуална война. Не се допуска дори намек за свалянето на правителството
в подобна ситуация (Георгиев 1990: 31 сл.). Същевременно се изказва мнението, че на която и страна да бъде победата, Виена и Петербург няма да и позволят
да получи съществени придобивки. В потвърждение се посочват резултатите от
Сръбско-българската война. Прави впечатление становището на Легалната опозиция, че ако Сърбия победи, Русия ще спре нейната армия по пътя към София.
Либералите са на мнение, че след като възстанови политическото си влияние в
3

„Славянски известия“ е орган на Петербургското благотворително общество. Негов главен
редактор е ген. В. Комаров. В края на 1889 г., в притурка към бр. 52, вестникът отпечатва
„Карта на славянските народи в Европа“. Тя сравнително точно отразява етническите граници в края на XIX век. Това предизвиква протести в Сърбия, тъй като картата опровергава
сръбски претенции за Македония.
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България, Петербург ще се стреми на всяка цена да възстанови Санстефанските
граници, за да укрепи позициите си на Балканите (В. Народни права, бр. 168 от
10 апр., бр. 169 от 14 апр. 1890). Тази позиция ясно сочи, че в началото на 90-те
години радославистите не се ориентират добре в международната обстановка.
Не се отчита факта, че в края на 80-те години, в условията на австро-руското съперничество, Петербург разчита много повече на помощта на Сърбия и Черна
гора, отколкото на България.
В средата на юни 1890 г. Стамболовото правителство отправя нота до Високата порта с искане за признаването на княз Фердинанд, назначаване на български владици в Македонските епархии и подобряване на образователното дело в
тях. Тази стъпка е предварително съгласувана с английската и австрийската дипломация (Георгиев 2001: 106).
Външнополитическият демарш се посреща с одобрение от Легалната опозиция. Нещо повече: за да помогне за изпълнението на поставените искания, Радославовата формация смекчава критиките по отношение на Виена и Цариград
(В. Народни права, бр. 178 от 15 юни 1890). Казаното не означава, че либералите
правят завой. Променя се само тактиката. Острият език към Високата порта в
„Народни права“ се сменя с по-внимателен, но твърд, подобен на правителствения тон. Независимо от стремежа да съборят управляващите, радославистите
им оказват определена подкрепа в борбата за признаването на Фердинанд и за
подобряването на положението на българите в Македония и Одринско. Това се
дължи на сходните външнополитически позиции на народнолибералите и либералите. Към това следва да прибавим само, че акцията на българското правителство се увенчава с успех (Самарджиев 1982: 81 сл.), приветстван от Легалната
опозиция (В. Народни права, бр. 183 от 21 юли 1890).
Постиженията на българската дипломация се посрещат с недоволство в
Белград и Атина (НА-БАН, ф. 19к, оп. 1, а.е. 145, л. 34). В Сърбия са организирани митинги, които изпращат протестни резолюции до султана и до руския
цар Александър III.
Българската общественост реагира остро срещу сръбските претенции и
подкрепящата ги официална руска политика. В тази дейност управляващите и
Легалната опозиция са заедно. През лятото на 1890 г. „Свобода“ и „Народни
права“ публикуват множество статии, в които разобличават сръбския шовинизъм и неговите поддръжници (В. Свобода, бр. 372 от 20 юни, бр. 375 от 4 юли,
бр. 377 от 11 юли, бр. 381 от 28 юли 1890; В. Народни права, бр. 181 от 7 юли,
бр. 184 от 28 юли 1890 и др.).
Помощта, която либералите оказват на правителството не е епизодичен акт,
а принцип, отстояван и през следващите години (В. Свободно слово, бр. 63 от 16
ян., бр. 70 от 13 февр., бр. 73–74 от 26 февр. 1894).
В стремежа си да защитят българската кауза привържениците на Радославов
не се смущават да се противопоставят на Русия, когато политиката и е в разрез с
българските интереси. Постъпките на руската дипломация в Цариград против
българската нота са окачествено като „продължение на Каулбарсовата полити-
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ка“. „Народни права“ заявява, че ако Петербург продължи този курс не може да
се надява на скорошно възстановяване на политическото си влияние на Балканите (Народни права, бр. 184 от 28 юли 1890). Подобни изказвания понякога
излизат извън добрия тон, но са лесно обясними предвид противопоставянето
на Петербург срещу двата основни проблема на българската външна политика
– националния и княжеския (Христов 1961–1952: 26; Пачкова 1988:, 126
сл.).
1891–1892 г. са върха на Стамболовата мощ (Крамптън 1979: 38). През
пролетта на 1891 г. вестник „Народни права“ е спрян, а радославистите – принудени да преустановят за около две години опозиционната си дейност (Георгиев 2014: 98).
Към края на 1892 г. международната обстановка се променя и твърдият антируски курс се превръща в анахронизъм (Пантев 1972: 214). Вътрешнополитическият терор губи основното си оправдание и се превръща в тежко бреме.
Вследствие на това радославистката опозиция бързо възвръща влиянието си
(Милюков 1905: 59; Петрова 1922: 13). Към нея гравитират цели звена от
Стамболовия лагер, одобряващи антируската политика, но недоволни от грубите вътрешнополитически действия (НА-БАН, ф. 19к, оп. 1, а. е. 263, л. 1–4,
Гаврилов до Ст. Стамболов, Пловдив, 25 юли 1893. Вж и Кепов 1933, 155).
Водачът на либералите се оказва необходим съюзник на двореца. Консолидирането на организацията му отначало тайно, а по-късно все по-явно, се насърчава
от най-висока инстанция (НА-БАН, ф. 19к, оп. 1, а. е. 401к, л. 1–2, Иванов до Ст.
Стамболов, 13 окт. 1893. Вж и а. е. 697, л. 1–2; Юруков 1932: 177; Петрова
1922: 12, 16; Биман 1896: 106). Самите радослависти също търсят подкрепата
на монарха (ЦДА, ф. 313к, оп. 1, а. е. 870, л. 102–103, 104–105, и др.).
Постепенно в политическите среди става ясно, че казусът с българо-руските
отношения може да се реши само кардинално – с „жертването“ на Кобурга или
на правителството (Попов 2000: 356 сл.). Подобен изход Радославов предрича
още в края на 80-те години. Фердинанд не се възползва тогава поради нестабилното положение на трона и липсата на мощна обществена организация, която да се
противопостави на народнолибералите. Сега такава става Съединената легална
опозиция, сформирана през 1893 г. (Георгиев 2013: 174 сл. и цит. лит.), която
концентрира действията си изцяло върху вътрешната политика.
Сред причините за падането на правителството на Ст. Стамболов заема
важно място нерешеният княжески проблем (Пантев 1975: 147). Неуспешните опити на Фердинанд да издейства признаването си от Високата порта и
западните държави го убеждават, че закрепването му на престола е възможно
единствено със съгласието на Петербург. По тази причина новосформираното
Стоилово правителство провежда курс към нормализиране на отношенията с
Русия (НА-БАН, ф. 44к, оп. 1, а,е, 65, л. 1; Юруков 1932: 179), но преориентацията не се извършва открито, за да не се загуби благоразположението на западните покровители (НБКМ-БИА, ф. 14, оп. 1, а.е. 117, л. 1–2; ЦДА, ф. 176к,
оп. 1, а.е. 809, л. 4). До декември 1894 г. тази позиция се налага и от факта, че
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четирима министри в кабинета са твърдо против сближаване с Русия (ЦДА, ф.
313к, оп. 1, а.е. 1211, л. 1–2; В. Народен приятел, бр. 27 от 29 септ., бр. 30 от 14
окт. 1894). Към това се прибавя обстоятелството, че идването на кабинета на К.
Стоилов на власт, в който има и представители на либералите (Георгиев 1992:
209–217), съвпада с арменските кланета в Османската империя, положили началото на Близкоизточна криза (1894–1898) (Попов 1984: 14). В Княжеството
се провеждат митинги в защита на сънародниците зад граница, едни от най-активните участници в които са либералите (В. Народен приятел, бр. 32 от 27 окт.
1894; В. Свобода, бр. 1534 от 22 ноем. 1894; В. Съгласие, бр. 29 от 31 дек. 1894,
бр. 39 от 25 февр. 1895). Те подчертават, че дипломатите трябва да се ръководят
не от „Цариград, Петербург или Виена“, а от „ползата за българското национално дело“ (В. Народен приятел, бр. 7 от 28 юни 1894. Вж. и бр. 37 от 6 дек. 1894).
Разграничавайки се от народняците, либералите заявяват, че за запазването
на териториалната цялост на Българската държава са готови да влязат в съюз
с Цариград против Петербург. Те смятат, че за нормализирането на връзките
Русия ще поиска „жертви“ в ущърб на българската самостоятелност (В. Народен
приятел, бр. 33 от 5 ноем., бр. 36 от 4 дек. 1894). В това има и известен реализъм. Той се основава на факта, че първите опити да се разсее политическото
недоверие (В. Свободно слово, бр. 103 от 28 май, бр. 133 от 9 юли 1894) се натъкват на враждебност от страна на руското обществено мнение, конкретизирано в
искания „узурпаторът“ на българския престол да напусне страната като условие
за помирението (В. С. Петербургские ведомости, бр. 129 от 18 юли 1894). Подобна позиция заемат някои български емигранти в Русия (Панайотов 1941:
204–205).
Радославистите ловко използват недоразуменията, за да засилят недоверието на двореца към руската дипломация (НА-БАН, ф. 45к, оп. 1, а.е. 533, л.
1–2; ф. 57к, оп. 1, а.е. 81, л. 1–2, 3–4). До декември 1894 г. те са предпазливи.
Възстановяването на дипломатическите отношения представлява за тях цената
за признаването на княза. Подобна позиция в кабинета поддържа Гр. Начович.
Под негово и Радославово влияние тя се налага като програма на цялото правителство (Попов 1985: 44–46).
С отстраняването на Радославов и Пешев от кабинета русофилският елемент в него се засилва (Панайотов 1941: 229–230; Милюков 1904: 61–62;
Кепов 1933: 159)4. В края на 1894 г. Осмото народно събрание гласува ограничена амнистия. Тя не обхваща емигрантите офицери (Георгиев 2014: 179–
184), но П. Каравелов излиза от затвора, а Др. Цанков се завръща в България.
Прибират се и останалите цивилни емигранти. Либералите веднага се опитват
да предизвикат недоразумения в русофилския лагер. Те отправят към съединистите министри нападката, че заради властта са предали съдбата на своите съмишленици (Амнистията и византийците. – В. Народни права, бр. 3 от 11 ян.
4

Според Панайотов, радославистите са извадени от кабинета с цел да се получи единодушие
по помирението, но други са на мнение, че отстраняването е предизвикано от прекомерните
им апетити за власт.
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1895). Централното либерално бюро решава от началото на 1895 г. да възобнови издаването на „Народни права“ и още в първите броеве подлага на остра
критика въпроса за помирението. Радославистите се обявяват срещу предложенията на Д. Ризов за преизбиране на княза от едно ново Велико народно събрание, покръстване на княжеската династия в православната вяра и изменението
на Конституцията в този дух (В. Млада България, бр. 3 от февр. 1895). Отстоява
се позицията за „достолепно помирение“, без предварителни условия (В. Народни права, бр. 2 от 5 ян., бр. 15 от 9 февр., бр. 34 от 26 март 1895; В. Народен
приятел, бр. 39 от 7 ян. 1895).
Либералите обръщат сериозно внимание и на офицерско-емигрантския
въпрос. Като преки участници в събитията, Радославов и Тончев лично следят
тяхното поведение (НА-БАН, ф. 45к, оп. 1, а.е. 533, л. 1–2; ф. 57к, оп. 1, а.е. 81,
л. 1–4), защото след падането на Стамболов почти всички офицери емигранти
изявяват желание да се върнат. Въпросът за приемането им е усложнен от факта,
че амнистирането се свързва с назначаване в българската армия, на което се противопоставя Фердинанд. Затова офицерско-емигрантския въпрос се проточва
до есента на 1898 г. (Попов 1985: 160).
Критиката на либералите се различава от тази на стамболовистите по своята
гъвкавост. Докато представителите на Народнолибералната партия коментират
главно „коварните планове на Русия“ (Саздов 1983: 55–56), радославистите
обвиняват българското правителство в нежелание за работа по помирението,
угодничество пред Австрия и „хвърляне прах“ в очите на русофилите за по-дълго задържане на власт (В. Народни права, бр. 23 от 28 февр., бр. 24 от 2 март
1895)5. (Панайотов 1941: 215). Министрите бивши съединисти са представени като проводници на чужда (руска) политика. Недвусмислено се посочва възможността от „повторение“ на „предателството“ с изгонването на българския
княз (Велчев 1924: 68; В. Народни права, бр. 28 от 12 март, бр. 29 от 14 март
1895). В антируската екзалтация вестник „Народен приятел“ стига дори дотам
да предлага към съединистите „да се приспособи... отоманския закон, който наказва със смърт всички..., които приканват народа да повдига чужди държави
на вмешателство в държавата ни“ (В. Народен приятел, бр. 44 от 25 февр. 1895,
разр. моя, Б. Г.).
Радославистките изяви имат за цел да отклонят Фердинанд от възприетия
курс към помирение. Намеква се, че Стоиловото правителство не е в състояние
да защити трона от руски посегателства. Изказва се съмнение и в полезността
от крайния резултат на помирителния процес, който ще отклони от България
благоразположението на западните велики сили (В. Народен приятел, бр. 44 от
25 февр. 1895; В. Народни права, бр. 18 от 16 февр. 1895).
Борбата срещу обвързването с Русия на моменти заслепява Радославов и го
5

Според Панайотов, предпазливата политика на Стоилов и Начовия до пролетта на 1895 г.
действително заслужава критика, понеже не спечелва благоразположението на Русия, а не запазва приятелството на Англия и държавите от Тройния съюз.
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кара да поставя тяснопартийните си интереси над националните. Един такъв
случай е документиран в началото на 1895 г., когато той взема страната на остро
критикуваната от него Австро-Унгария в спора с българското правителство по
„Акцизния въпрос“ и заявява пред чуждестранни кореспонденти, че може да
управлява България и без този закон (Велчев 1924: 117–118).
До пролетта на 1895 г. радославистката пропаганда черпи сили от усложнената обстановка на Балканите. В подкрепа на българите във вилаетите са организирани десетки митинги (В. Работнически другар, бр. 42–43 от 2 юни, с. 6, бр.
45 от 16 юни 1895; В. Народни права, бр. 68 от 15 юни, бр. 71 от 22 юни 1895).
Опозиционният натиск принуждава кабинета да отправи нота до турското правителство с искане за прилагане на реформите, предвидени в чл. 23 от Берлинския договор (НБКМ-БИА, ф. 14 оп. 1, а.е. 2687, л. 68–71). Тази акция се проваля, защото представителите на великите сили, начело с Виена и Петербург, са
против нея. Отношенията с Високата порта се изострят и на южната българска
граница започват да се трупат турски войски (Велчев 1924: 132–133), което
предизвиква нови критики от страна на либералите (НБКМ-БИА, ф. 14 оп. 1,
а.е. 121, л. 7, 8–9, а.е. 100, л. 3–4; а.е. 121, л. 6, 12; а.е. 3999, л. 497–498; В, Народни права, бр. 62 от 1 юни, бр. 72 от 25 юни, бр. 84 от 30 юли, бр. 94 от 22 август
1895).
През пролетта на 1895 г. се предлага да се изпрати българска депутация в
Русия, която да положи венец на гроба на починалия през октомври 1894 г.
император Александър III. Либералите изразяват силно недоволство от това
(Народен приятел, бр. 48 от 21 май 1895) и опитите на Фердинанд да установи
контакти с руски дипломати при пътуването си във Франция, Германия и Австро-Унгария (Попов 1985: 91–92).
Междувременно правителството активизира дейността си по помирението
и през май 1895 г. решава да изпрати българска делегация в Русия, отпътувала
на 15 юни. Лондон и Виена изразяват определено недоволство (Попов 1985:
95, 98–99).
Възможността от скорошно подобряване на отношенията с Русия плаши
либералите. На 19 май П. Пешев съобщава в писмо до В. Радославов, че знае
имената на делегатите и оценява положението като „навечерие на някакво политическо променение“ (НА-БАН, ф. 45к, оп. 1, а.е. 322, л. 4), а радославистката преса се опитва да представи решението като „закъсняло“ (Народни права,
бр. 59 от 25 май, бр. 66 от 11 юни, бр. 69 от 18 юни 1895; В. Арда (Хасково), бр.
15 от 1 юли 1895 и др.). Остротата на критиката обаче има отрицателен ефект
за организацията, защото някои от представителите и я напускат (ЦДА, ф. 313,
оп.1, а.е. 1211, л. 3, 5–6. Вж. и В. Народни права, бр. 68 от 15 юни 1895). Последното налага промяна на тактиката. В резолюцията на Първия конгрес (1 юли
1895) се декларира, че Либералната партия „не е била и не може да бъде противна на възстановяването на едни нормални отношения с Русия“ при единственото условие последната да спазва българската политическа независимост (ЦДА,
ф. 401к, оп. 1, а.е. 2, л. 1).
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Радушният прием на българската делегация в руската столица предизвиква
нови критики от страна на либералите. Този път те атакуват проявената пасивност на делегатите по княжеския въпрос и правят фалшиви заключения, че Петербург е на старите позиции по отношение на Фердинанд (НА-БАН, ф. 57к,
оп. 1, а.е. 84, л. 2; Народни права, бр. 78 от 13 юли, бр. 81 от 23 юли, бр. 85 от 1
авг. 1895 и др.). Повод за това дава и една фалшифицирана телеграма на Виенското кореспондентно бюро, в която се казва, че Русия приема сърдечно депутацията, защото няма нищо против българския народ, но руското правителство
никога няма да влезе в дипломатически отношения с незаконния български
княз (Велчев 1924: 154. Реакцията на либералите Вж. в В. Народни права, бр.
83 от 27 юли 1895; В. Народна борба, бр. 6 от 15 авг. 1895; В. Арда (Хасково), бр.
61 от 12 авг. 1895).
Отношението на Либералната партия към великите сили от лятото на 1895
г. е продължение на политиката от края на 80-те години. Многобройни източници свидетелстват, че спрямо Русия повечето от направените изявления са политиканство. И в средата на 90-те години радославистите не разчитат на помощта
на Петербург за постигане на националните идеали (НА-БАН, ф. 45к, оп. 1, а.е.
322, л. 4–5, а.е. 533, л. 1–2; ЦДА, ф.313к, оп. 1, а.е. 870, л. 40–41; В. Народен
приятел, бр. 3 от 12 юни, 1894; В. Народни права, бр. 37 от 2 апр. 1895, бр. 105
от 12 септ. 1896 и др.). Подобно, макар и по-меко изразено, е становището им за
Виена, в чието лице либералите виждат само по-слаба от руската заплаха за българската национална кауза (В. Народен приятел, бр. 47 от 10 май 1895; В. Народни права, бр. 49 от 7 май 1896). Коренно противоположна е позицията към
Англия и Италия, и отчасти към Германия и Франция (В. Народни права, бр. 93
от 18 авг. 1896, бр. 28 от 15 март 1898). Причините, както отбелязахме по-горе,
се коренят в радославистките виждания по българския национален въпрос. Русия и Хабсбургската монархия имат преки интереси на Балканския полуостров
и затова не са в списъка на „приятелите“. Не без основание, особено по отношение на Виена, радославистите виждат в домогванията на двете велики сили
заплаха за българските национални интереси. „Цялото ни нещастие се заключава в нашата слабост, като малоброен народ и в нашето географско положение...
дето земята ни е станала, без да щем, полесражение на съперничеството между
Русия и Европа“ – заявяват те (В. Народен приятел, бр. 47 от 10 май 1895, разр.
моя, Б. Г.). Възможностите за защита Либералната партия вижда в ограничаването на политическите и икономически контакти с Русия и Австро-Унгария за
сметка на тези с останалите големи държави. Разчита се особено много на англоруското съперничество (Пантев 1975: 145 сл.). Предлага се на европейските
сили да се дадат „доказателства“, че България няма да стане „мост на Русия“ към
Цариград. В замяна от Англия и Италия, и отчасти от Франция се очаква помощ за разрешаването на българския национален въпрос (В. Народен приятел,
бр. 50 от 21 юни 1895)6 (Пантев 1971: 10 сл.).
6

Радославистките надежди, че Лондон ще подкрепи българската кауза не са лишени от осно-

Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов

117

Независимо от привидната убедителност на радославистките аргументи, в
тях съществува присъщия за времето наивитет. Той проличава най-вече в отношението към евентуалните „благодетели“. Привържениците на Радославов добре разбират, че същата Европа, на която се надяват, е причинила „хроническото
зло“ (разпокъсаността, Б. Г.) на България. Независимо от това те очакват от нея
да „поправи“ грешката си. На моменти в редовете на Либералната партия дори
възниква недоволство, че възстановяването на справедливостта се бави толкова
дълго. В такива случаи към английската дипломация се отправя предупреждението, че ако се забави още българският народ ще вдигне симпатиите си от нея и
отново ще се ориентира към Русия (В. Народен приятел, бр. 47 от 10 май, бр. 48
от 28 май 1895).
Анализирайки стратегическите интереси на великите сили, радославистите
стигат до извода, че Русия няма да се съгласи с оставането на Кобурга на българския престол (НА–БАН, ф. 57к, оп. 1, а.е. 84, л. 2). В края на лятото на 1895 г.
техните позиции са в синхрон с колебанията на Фердинанд, че и след поемането
на новия курс Петербург няма да го признае (ЦДА, ф. 600к, оп. 1, а.е. 73, л. 20).
Лидерите на либералите се опитват да използват временната нерешителност на
монарха, съветватвайки Радославов да потърси аудиенция при княза, за да изложи политическите си виждания и поеме властта (НА–БАН, ф. 57к, оп. 1, а.е.
84, л. 1).
На 15 август 1895 г. Др. Цанков излиза с „Открито писмо“ до водачите на
всички политически партии, без стамболовистите, в което ги призовава към
съглашение за излизане на България от кризата. В него се поставят искания за
възстановяване на чл. 38 от Търновската конституция, амнистиране на емигрантите офицери и изпращане в Русия на депутация от Народното събрание, която
да моли царя да възстанови скъсаните дипломатически отношения с България
(В. Свобода, бр. 1735 от 17 авг. 1895).
Ръководството на либералите се изказва в полза на Цанковото предложение за възстановяване на чл. 38 и декларира, че ще го поддържа в Народното
събрание (В. Народни права, бр. 105 от 17 септ. 1895). Това предизвиква безпокойство в турската столица (ЦДА, ф. 313к, оп. 1, а.е. 153, л. 1–2. П. Басмаджиев
до В. Радославов, Цариград, 5 окт. 1895) и критика от бившите съединисти (В.
Прогрес, бр. 8 от 17 окт. и бр. 11 от 28 окт. 1895). Стамболовистите пък атакуват
завоя към русофилите (В. Свобода, бр. 1776 от 6 окт. 1895). По този повод „Народни права“ излиза с поредица статии по въпроса за възстановяването на чл.
38. Отчитайки променената международна обстановка, либералите критикуват
стамболовистките аргументи за окупация на България от Русия и отхвърлят обвинението в русофилство, определяйки себе си като защитници на националните интереси (В. Народни права, бр. 118 от 17 окт. 1895).
Радославистката позиция по Цанковото предложение действително не озвание. Предвид германското проникване на изток, британската дипломация постепенно се
ориентира към проекти за разчленяване на Османската империя.
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начава промяна на външнополитическите схващания на партията. Тя е само
смяна на тактиката, с цел да се обезсили руското искане за покръстване на престолонаследника (В. Народни права, бр. 124 от 2 ноем., бр. 127 от 9 ноем. 1895).
Това политическо поведение в конкретния момент не е изгодно за княза. Заплашен с оставката на правителството, той на 30 октомври 1895 г. се съгласява да
оповести официално съгласието си за миропомазване на престолонаследника
(Попов 1985: 126, 128). Това е първата решителна стъпка към помирение с Русия, предизвикала хиляди благодарствени телеграми до двореца (Панайотов
1941: 265). Верни на тактиката да не въстават пряко против ясно изразените
общонародни желания, радославистите също аплодират решението (Народни
права, бр. 123 от 31 окт. 1895).
На 9 ноември д-р Д. Вачов, член на Централното бюро на Либералната партия, внася в Народното събрание предложение за изменение на чл. 38 от Конституцията в редакцията му преди 1893 г. По политически причини под него се
подписват само депутати радослависти и то пропада (Стенографски дневници
на VIII ОНС. II редовна сесия. С. 1895, с. 296; В. Народни права, бр. 128 от 12
ноем. 1895).
През септември 1895 г. в Цариград се извършват кланета над беззащитното
арменско население. Те предизвикват изостряне на Близкоизточната криза. Ескадри на силите извършват маневри в Средиземно и Черно море за евентуално
завземане на Проливите. Вниманието към България рязко се засилва, поради
стратегическото и положение (Панайотов 1941: 267–268). В българските
политически кръгове се обсъжда предстоящата война и евентуалното участие
на България в нея. Повод за това дава една реч на К. Стоилов, произнесена на
банкет в Плевен. Според представителите на пресата, премиерът заявява, че
Княжеството трябва да се ориентира в предстоящото стълкновение на страната
на Русия и Франция, против Тройния съюз, защото това ще му осигури осъществяването на Санстефанска България (В. Прогрес, бр. 94 от 10 септ. 1895; В.
Неделя, бр. 5 от 9 септ. 1895). Малко по-късно правителството обявява публикуваното за фалшификация (В. Мир, бр. 155 от 21 септ. 1895), но то вече е определено като „скандал“, насочен „против държавата“. Либералите изказват предположение, че управляващите вече са обвързали България с руската коалиция
и сега само сюрпризират обществеността. Прокарва се становището, че Русия,
дори като победител, няма да отстъпи на България нищо. Във връзка с това се
препоръчва тактиката на неутралитет в стълкновението между великите сили
(В. Народни права, бр. 106 от 19 септ. 1895, Вж. и бр. 109 от 26 септ., бр. 116 от
12 окт. 1895).
Мнението на радославистите за възможността България да влезе в съюз с
Русия, демонстрира тяхното действително отношение към Петербург. Страхът
от реализирането на подобна възможност е толкова голям, че те не се колебаят да критикуват дори Фердинанд (В. Народни права, бр. 113 от 5 окт. 1895) –
нещо, което не е характерно за партията им.
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Призивите на Либералната партия за неутралитет са тясно свързани с факта,
че в очертаващите се европейски съюзи влизат, на противоположни страни, Русия и Австро-Унгария. Нещо повече: приблизително от средата на 1895 г. партията поема нов курс към синхронизиране на борбата на балканските народи
против домогванията на великите сили. Още в края на 1894 г. радославистката
преса допуска възможността за споразумение на България с нейните съседи върху основата на предварително поставени от българска страна условия, основното от които е признаването на българското право върху преобладаващата част
от Македония (В. Народен приятел, бр. 36 от 4 дек. 1894). Първият либерален
конгрес през лятото на 1895 г. декларира, че ще ратува за най-искрени и приятелски отношения със съседните държави. Едновременно с това чрез печата се
отправя призив към балканските правителства за организиране на съюз, насочен срещу австрийското настъпление на Балканите. Предвижда се в защитата на
полуострова да участва дори Османската империя, но с условие Високата порта
да осигури автономни права за македонските си поданици. Тук, а не в изгонването на турците от Македония, радославистите виждат „ключа на македонския
въпрос“ (ЦДА, ф. 401к, оп. 1, а.е. 2, л. 1; В. Народен приятел, бр. 50 от 21 юни
1895). Това не е непоследователност. Либералите ясно виждат разпадането на
империята и слабостта на България за присъединяване на населените с българи
турски територии. Страхът, че те могат да попаднат в австрийски ръце ги кара
да помагат на Османската империя да опази своята цялост.
В последния етап от руско-българското помирение, започнал в края на 1895
г. (Саздов 1983: 39 сл.) правителството разгръща широка дейност с оглед бързото и окончателно приключване на помирителния процес. Неговите действия
се сблъскват с колебливата и непоследователна позиция на Фердинанд. Това
предизвиква чести конфликти (Попов: 130 сл.). Либералите не пропускат възможността да ги използват за антиправителствена кампания (В. Народни права,
бр. 135 от 28 ноем., бр. 143 от 17 дек. 1895 и др.), като същевременно спират
напълно антируските изявления.
Бързината, с която се развиват събитията заварва радославистките лидери
неподготвени. Първоначално те реагират резервирано на княжеското решение
за покръстването на Борис7 (В. Народни права, бр. 13 от 28 ян. 1896). Малко
по-късно благоразумието надделява и те бурно приветстват „високия държавен
акт“ (В. Народни права, бр. 12 от 25 ян., бр. 15 от 2 февр. 1896).
Отрицателното отношение на по-голямата част от радославистите към Русия се запазва и в следващите месеци. Много пъти те се опитват да стреснат общественото мнение с новоразкрити „руски условия“, съветвайки българските
политически мъже да се държат далече от Петербург (В. Народни права, бр. 51
от 11 май, бр. 76 от 11 юли 1896 и др.). Наред с тези крайни оценки, по-реалис7

При прочитането на манифеста в Народното събрание В. Радославов и П. Пешев отсъстват, а
д-р Д. Вачов и М. Макавеев отказват да станат прави.
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тично мислещите либерали застават на умерени позиции. Те съветват Радославов партията да не „излиза рязко против Русия“, както стамболовистите, защото
това ограничава възможностите за политическо лавиране и удължава пътя към
властта (ЦДА, ф. 313к, оп. 1, а.е. 870, л. 113). Тези съвети в известна степен се
отразяват върху политическите позиции на В. Радославов.
Възстановяването на дипломатическите отношения с Русия е последвано от
формално признаване на Фердинанд от страна на Цариград. На 2 март 1896 г.
извънредният пратеник на турското правителство Зюхни паша му предава два
фермана, с които султанът официално го признава за княз на България и генерал-губернатор на Източна Румелия (Панайотов 1941: 272). Споменаването на последната предизвиква опасения сред либералите, които се безпокоят за
статута на Южна България (ЦДА, ф. 313к, оп. 1, а.е. 870, л. 35).
След помирението руската дипломация поема инициативата за окончателното уреждане на офицерско-емигрантския въпрос, като се очаква положителното му разрешаване при посещението на Фердинанд в Петербург през
май 1896 г. (Попов 1985: 183). Преговорите се следят отблизо от либералите
(ЦДА, ф. 313к, оп. 1, а.е. 870, л. 33–34, 40–41). Чрез печата те започват активна
пропаганда срещу „детронаторите“, които „ще разложат“ морално българската
армия и ще създадат условия за нов преврат (В. Народни права, бр. 48 от 5 май,
бр. 66 от 18 юни, бр. 83 от 27 юли 1896). Либералното ръководство разпространява слухове, че приемането на емигрантите офицери е свързано с план за
абдикация на Фердинанд (ЦДА, ф. 313к, оп. 1, а.е. 934, л. 2–5). Това предизвиква силно раздразнение сред емигрантите. То стига дотам, че д-р В. Радославов е
заплашен в анонимно писмо с „участта на Стамболов“ (ЦДА, ф. 313к, оп. 1, а.е.
1299, л. 1). Независимо от това нападките не спират (В. Народни права, бр. 112
от 29 септ., бр. 138 от 1 дек. 1896).
През есента на 1896 г. Либералната партия се коалира в изборите за Девето
обикновено народно събрание със стамболовистите и цанковистите, но обединените либерали претърпяват катастрофално поражение (Георгиев 2001: 207–
208). Това става причина в следващите месеци критиката срещу правителството
да се засили дори в случаи, когато то защитава интересите на страната. Такова е
напр. поведението на радославистите по време на австро-българския конфликт,
свързан с убийството на Анна Симон през пролетта на 1897 г.8 (Попов 1984:
189–190). Твърдата позиция на кабинета е представена като „безразсъдство“ и
подложена на остра критика (В. Народни права, бр. 74 от 24 юли, бр. 81 от 10
авг. 1897; Втори конгрес 1898:, 117, 127).
На 19 февруари 1897 г., под влияние на руската дипломация, е подписана
българо-сръбска спогодба, към която малко по-късно се присъединява Черна
гора (Попов 1984: 105 сл.). Радославистите я посрещат с особено недовол8

Криминален случай, при който Виена прави опит да се намеси във вътрешните работи на България.
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ство9, наблягайки с основание на факта, че инициаторката на съюза – Русия,
подхранва сръбските териториални апетити в Македония за сметка на българите (В. Народни права, бр. 10 от 2 март, бр. 34 от 1 май 1897; Велчев 1924: 242;
Кепов 1933: 166).
На 23 януари 1897 г. на остров Крит избухва поредното въстание. Решението на гръцкото правителство да го подкрепи променя политическата обстановка на Балканите и предизвиква намесата на великите сили (Димитров, Манчев 1975: 82 сл.).
Либералите посрещат с възхита „патриотичната постъпка“ на гръцкото правителство и се възмущават, че „Европа поддържа робството“ с политиката на
запазване на статуквото. (В. Народни права, бр. 1 от 9 февр., бр. 3 от 14 февр.,
бр. 6 от 21 февр. 1897). Тяхното ръководство добре разбира, че зад посочения
благовиден предлог стои най-вече желанието на Австро-Унгария, за бъдещо
анексиране на територии. Ето защо те обвиняват българското правителство, че
с политиката си на ненамеса служи на австрийските, а не на българските интереси (В. Народни права, бр. 12 от 6 март, бр. 19 от 23 март 1897. Вж. и Велчев
1924: 242, 244). Радославистите апелират за обединение на балканските държави за общи действия, но без разделяне на Македония на сфери на влияния, а
върху платформата за извоюване на автономията и. Те обявяват, че за това „не
съществуват особени пречки“ (В. Народни права, бр. 7 от 22 февр. 1897), което е
демагогия, Стоиловото правителство обявява неутралитет и поради обстоятелството, че българската дипломация не успява да внуши на балканските си колеги
идеята за автономия на Македония (НБКМ-БИА, ф. 14, оп. 1, а.е. 593, л. 69–70;
Велчев 1924: 244). Либералите не желаят да се съобразят с факта, че неговата
политика се налага от позицията на великите сили10 (Попов 1985: 290–292). Те
остро критикуват намесата на Русия, Австро-Унгария и Германия в балканските
дела. Политиката на тримата императори се обявява за реакционна, но наивно
се твърди, че по тази причина Франция се оттегля от руско-френския съюз и минава на страната на Гърция, заедно с Англия (В. Народни права, бр. 4 от 16 февр.,
бр. 32 от 27 апр. 1897).
На Втория си конгрес през есента на 1897 г. радославистите очертават
принципите си по външната политика. В речта си пред делегатите Тончев подчертава, че българският външнополитически курс не трябва да се инспирира от
Русия, Австро-Унгария или Високата порта, а да бъде самостоятелен и пряко
подчинен на защитата на националните интереси. Подпредседателят на Цен9

10

Иван Кършовски излиза със специална брошура „Побратимяването ни със сърбите и сръбския шовинизъм и нахалство“, отпечатана в „Народни права“ през лятото и есента на 1896 г.
На 9 април 1897 г. германският император Вилхелм II посещава Виена, а малко по-късно австрийският император Франц Йосиф заминава за Петербург. Монарсите постигат споразумение за локализиране на Гръко-турската война и запазване на статуквото на полуострова. На
16 април външните министри на Австро-Унгария и Русия, Голуховски и Муравьов, изпращат
в София, Белград, Цетине и Букурещ телеграми, в които изказват задоволството си, че балканските правителства пазят неутралитет.
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тралното либерално бюро застъпва становището, че партията трябва да следва
в отношенията си с великите сили правилото „който не е за нас, е против нас“
(Втори конгрес 1898: 115–116, 136–137).
Отношението на либералите към Русия, Австро-Унгария и останалите велики сили до голяма степен се влияе от личните възгледи на В. Радославов. Тези
от есента на 1897 г. са отразени в едно негово интервю пред кореспондент на
вестник “Budapests hirlap” (Николова 1980: 195–204)11. Там той се спира на
нерешените балкански проблеми. Предлага България, Румъния, Сърбия, Черна гора и Гърция да сключат помежду си съюз против Османската империя, без
пряко или косвено участие на великите сили, и особено на Русия. Тази позиция
се налага от обстоятелството, че България, както и останалите балкански държави, е слаба да разреши сама националните си задачи (НБКМ-БИА, ф. 263, оп. 1,
а.е. 29, л. 109–110).
Позицията в интервюто, коренно различна от изявленията на Радославов
от лятото на 1897 г., изостря вниманието на управляващите в Цариград (ЦДА,
ф. 313к, оп. 1, а.е. 341, л. 1). През 1897–1898 г. обаче практическата реализация на Балканска конфедерация е невъзможна. Национализмът на кабинетите
в Сърбия и Гърция става причина в края на 1897 г. българо-сръбските отношения да се изострят, а опитите за по-тясно сближение на Атина със София да се
провалят (Попов 1984: 206–212).
През октомври 1898 г. Виена и Петербург постигат ново споразумение за запазване на статуквото на Балканския полуостров, потвърждаващо това от 1897
г. (Попов 1984: 227). Либералната партия тълкува усилията им за запазване
на мира като „опасност от война“. Още споразумението от 1897 г. се разглежда
като „разделяне на Балканския полуостров“, при което Австро-Унгария получава Сърбия и Македония, а Русия – България (В. Народни права, бр. 53 от 17 май
1898). Отправените в този случай обвинения към българското правителство,
че с действията си улеснява руско-австрийските планове, са нереални. Радославистката неинформираност проличава и от факта, че Либералната партия приема разговорите на австро-унгарския министър на външните работи Голуховски
с италианския му колега Висконти-Веноста и с министър-председателя Рудини
през ноември 1897 г.12 (Попов 1984: 227–228) за сключване на съюз между Русия, Франция, Австро-Унгария и Италия, срещу които ще се изправят заедно
Германия, Англия, САЩ и Япония. „Съветът“ балканските правителства да се
ориентират към последните, за да запазят независимостта си (В. Народни права,
бр. 60 от 2 юни 1898) е повече от наивен.
От лятото на 1897 г. българо-руските отношения се задълбочават. Израз на
11

12

Статията се нарича „Бъдещето на Балканския полуостров“. Тя представлява интервю с водачите на основните политически сили в България.
Рим изразява готовност да подкрепи Виена в усилията и за запазване на статуквото на Балканския полуостров. Малко по-късно към руско-австрийската позиция се присъединяват останалите велики сили.
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това става подписания търговски договор между двете страни, чиито клаузи са
в разрез с наложения на Княжеството капитулационен режим (Мартиненко
1967: 131 сл., 154 сл.), и оказаната подкрепа от руската дипломация за постигането на някои придобивки за българите в Османската империя (Попов 1985:
301).
Повечето от радославистките лидери се обявяват против търговския договор по принцип (В. Народни права, бр. 71 от 29 юни 1896, бр. 4 от 16 февр. 1897
и др.), но някои проявяват трезвост и настояват за задълбочаване на икономическите връзки с Освободителката (В. Народни права, бр. 142 от 10 дек. 1896).
Скептично се посреща и политическото сближаване с обяснението, че целият
руски меродавен печат е настроен срещу Фердинанд и българската кауза в Македония (В. Народни права, бр. 41–42 от 18 май, бр. 82 от 12 авг., бр. 115 от 2
ноем. 1897). Като единствено изключение се представя вестник „Свет“ с главен
редактор ген. В. Комаров, за когото се споменава, че получава от София значителни суми (В. Народни права, бр. 147 от 22 дек. 1896, бр. 108 от 14 окт. 1897).
Това не минава безнаказано. Комаров обвинява радослависткия официоз в клевета и главният му редактор Ив. Я. Попов е изправен пред съда. Въпреки усилията на либералното ръководство да го спаси13, той е осъден на четири месеца
затвор и хиляда лева глоба (В. Народни права, бр. 23 от 3 март 1898).
От втората половина на 1897 г. руската дипломация активизира политиката си по офицерско-емигрантския въпрос (Попов 1985: 217 сл.). Либералната
партия веднага я атакува с изявлението, че подобно поведение е вмешателство
във вътрешните работи на България (ЦДА, ф. 313к, оп. 1, а.е. 870, л. 73–74; В.
Народни права, бр. 72 от 20 юли, бр. 111 от 21 окт., бр. 136 от 25 дек. 1897, бр.
10 от 26 ян., 1898 и др.; В. Сила (Варна), бр. 2 от 14 ян. 1898; В. Напредък (Разград), бр. 4 от 26 септ. 1898). Отправената критика цели да обтегне българоруските отношения, но това не се случва. Нещо повече: някои от нападките са
толкова нелепи, че отговорният редактор на вестник „Народни права“ е даден
под съд (В. Народни права, бр. 97 от 12 окт. 1898).
Радославистките критики към Русия се изострят през пролетта на 1898 г.
във връзка с шумните приготовления за посещението на княжеското семейство
в Петербург (Велчев 1924: 263–266). „Народни права“ пуска слух, че при посещението си Фердинанд ще бъде заставен да извърши нова „жертва“ – покръстване на цялата династия и сочи подробности, като заявява, че получени от „достоверен източник“ в Русия. Вестникът не споменава име, но косвени свидетелства
сочат, че това е Тодор Н. Минков, в чиито пансион живее Д. Тончев по време на
следването си в Русия (писмата до Тончев са запазени в НА-БАН, ф. 57к., оп. 1,
а.е. 126, л. 1–2, 3–4. За живота и дейността на Т. Минков Вж. Георгиев 2017:
120–121). Темата за „православието на династията“ става лайтмотив на радослависткия официоз до есента на 1898 г. (В. Народни права, бр. 30 от 19 март, бр. 46
13

Попов е защитаван безплатно в съда от Д. Тончев, д-р С. Иванчов, д-р Д. Вачов и други видни
радослависти, а „Народни права“ организира кампания в негова защита.
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от 30 апр., бр. 77 от 16 юли, бр. 95 от 1 септ. 1898, и др.), но изнесената информация не отговаря на истината. За благосклонността на руския двор към Фердинанд в този период свидетелства най-малко факта, че българският княз е приет
в руската столица преди румънския крал Карол, въпреки настоятелното искане
на последния да го изпревари (НА-БАН, ф. 57к, оп. 1, а.е. 126, л. 4).
Въпреки някои критики либералното ръководство се съобразява с новите
реалности и от втората половина на 1898 г. антируските изявления в пресата
спират. Тази позиция е в хармония с желанието на княза да се раздели със Стоиловото правителство, като запази благоразположението на Петербург и същевременно възстанови това на Лондон и Виена (Велчев 1924: 268). Радославистите схващат добре желанията на двореца и съветват своя водач „да не напада“ в
партийния официоз Русия, Австро-Унгария или която и да е друга велика сила
(НБКМ-БИА, ф. 263, оп. 1, а.е. 22, л. 4, Т. Георгиев до В. Радославов, 18 юли
1898 г.), а самият Радославов не приема предложението на някои свои сподвижници да започне да атакува Фердинанд (НА-БАН, ф. 45к, оп. 1, а.е. 355, л. 2), за
да не изпусне възможността да поеме властта.
Отношението на либералите радослависти към Петербург и Виена преминава през призмата на възгледите им по българския национален въпрос. Те
прогнозират, че същия ще се реши чрез война, но осъзнават слабостта на България за самостоятелно противопоставяне на поддържащите статуквото на Османската империя велики сили, каквито са Русия и Австро-Унгария. Неподготвеността и на двете империи за война през втората половина на 80-те и 90-те
години на ХІХ век ги кара да подкрепят идеята за мир на Балканите. Тази позиция е в разрез с възгледите на либералите и затова те се стремят да предотвратят
намесата на големите държави в балканските дела. Практическата реализация
на това си схващане те виждат в коалирането на балканските държави за общи
действия против чуждите посегателства към полуострова.
Отношението на Либералната партия към дипломацията на Русия е последователно критично. Радославистите се отнасят с неприязън към политиката на
Александър III по българския въпрос поради отрицателното отношение към
Фердинанд и подкрепата на сръбските претенции за части от Македония. Причината за тази позиция не трябва да се търси само в убежденията на либералите.
Определена вина за създалото се ненормално положение има и неудобната за
България, недалновидна политика на Петербург.
Радославистката позиция по отношение на Виена не се различава съществено от тази към Петербург, особено в годините на Стамболовото управление.
Причина за това е желанието на Австро-Унгария да анексира територии в Македония, което е в разрез с българските национални интереси.
Либералната партия не желае да обвързва България в по-тесни връзки с която и да било от великите сили. В поведението си към тях радославистите отстояват принципа, че „приятел“ на българския народ е този, който му помага
за разрешаването на националния проблем. Такива държави определено не са
Австро-Унгария и Русия, защото те имат преки териториални интереси на Бал-
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каните.
В годините на Стоиловото управление либералите се опасяват, че нарастващото влияние на Русия ще затрудни постигането на българските национални
идеали. Те не отхвърлят и възможността царската дипломация да постигне изгонването на Фердинанд от България. Проруската ориентация на княза след
1895 г. обаче ги кара да проявяват в нападките към Петербург предпазливост.
Радослависткото ръководство многократно се опитва да повлияе на външнополитическите виждания на монарха, но като не успява, в самия край на Стоиловото управление синхронизира своите възгледи с тези на двореца.
Във връзка с окончателното разрешаване на Източния въпрос радославистите обръщат сериозно внимание на възможността от избухване на Общоевропейска война. Те заявяват, че в случай на световен конфликт най-добрата позиция за България е неутралитет. През втората половина на 90-те години се обявяват против обвързването на Княжеството във военен съюз с великите сили,
като се обръща особено внимание на опасността за военна конвенция с Русия.
Водени от принципа, че след 1885 г. царската дипломация е против българските
национални интереси, привържениците на д-р В. Радославов са готови дори да
воюват с Освободителката, както и с Австро-Унгария, с помощта на останалите
балкански държави. Тази позиция не намира подкрепа сред широките слоеве от
населението и накърнява политическия им престиж.
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ИЗТОЧНОРУМЕЛИЙСКОТО ДЕЛОВОДСТВО И АРХИВ
КАТО ИНДИКАТОР НА ДЪРЖАВНОСТ*
Станислав Боянов
EASTERNRUMELIAN ADMINISTRATION AND ARCHIVE AS A STATE INDICATOR
Stanislav Boyanov
Abstract: Undoubtedly, a well-organized administrative system and office records are one of the
indicators of statehood from ancient times to the present day. In this respect, despite its formal status
as an autonomous province of the Ottoman Empire, Eastern Rumelia proves to be an independent
country with a clear development direction for Europe, not Asia.
Despite the many difficulties that it has been doomed since its inception, Eastern Rumelia is institutionalized as a modern state of its time. The Bulgarian character of the country is an indisputable
fact. Moreover, despite the fact that Eastern Rumelia is formally part of the Ottoman Empire, its
administrative system shows (among other things) that the desire of the overwhelming majority of
its population is to move in the direction a modern European country. The political, economic and
cultural development of the South Bulgarian population is an integral part of the overall development
of the Bulgarian people after the Liberation, regardless of the artificially imposed political division. All
this facilitates the inevitable Union of the two Bulgarian states.
Keywords: Archive, History of the Institutions, Documentary Studies, Eastern Rumelia

Основен инструментариум при осъществяването на комуникации (между
структурите на обществото и между отделните индивиди) са документите. Като
изключим неизразените гласно мисли на индивида, всяка друга информация съществува единствено и само във вид на документна информация. Документите,
които се създават и използват от държавните институции имат нужда от специален отдел и служители, които да извършват дейността по деловодство и последващо архивиране. В този смисъл несъмнено от появата си в древността и досега
официалните документи са основно средство за управление в дадено общество.
Документирането на управленската дейност е свързано със записване по установен ред и форма на необходимата за управлението информация.
Освободителната руско-турска война (1877–1878) завършва с установяването на Временното руско управление на освободените български земи. След
приключването на военните действия на преден план изпъква дейността на руските администратори, които трябвало да дадат нужния тласък на държавното
развитие на свободната българска държава. Руските чиновници полагат основите на всички централни и местни институции, които трябвало да организират
живота на освободеното българско население. На мястото на османските чиновници – мютесерифи, каймаками, мюдюри, кадии и мюфтии, веднага застават
руски и български администратори, чиято цел е да изградят от „нищото“ институциите на свободна България.

*

Употребата на понятието държавност, в случая, е условно, и използвано в смисъла, вложен от
Ст. Бобчев и М. Маджаров през пър. пол. на XX в., според които „Източна Румелия е първата
българска република“. Както е известно, Източна Румелия има статут на автономна провинция в пределите на Османската империя.
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Пред руското гражданско управление стои не само задачата да създаде български учреждения, но и да подготви чисто български чиновнически апарат,
който да заеме място в администрацията след края на ВРУ. Създадената от
Гражданската канцелария административна система се отличава принципно
от предходната политическа, институционална и административна система. Тя
възприема качествено нови принципи на държавно управление, характерно за
модерните европейски народи – разделение на властите, децентрализация, изборност, представителност, права и свободи на гражданите, които безспорно
придават демократични черти на новото управление.
Още руската временна администрация премахва някои от заварените от османско време институции, а други изпълва с ново съдържание. Такива са преди
всичко запазените от руските власти местни общини и представителните им органи, на които са вменени и някои нови функции. Чрез тях ВРУ осъществява
ефективно местно самоуправление. В резултат е постигнато реално участие на
българското население в управлението.
В този устройствен период немалко време и енергия е отделено за създаването на нови държавни институции, които придават завършен вид на административната система, създадена от Временното руско управление. Изграждането
на новия държавен модел става при трудни вътрешни и външнополитически условия. Руската власт трябва да полага големи усилия, за да осуети реставраторските стремежи на Османската империя към създадената от Берлинския конгрес Източна Румелия. В автономната област липсват подготвени чиновници,
което прави задачата по устройството ѝ от руските администратори трудна за
реализиране. В един кратък период от време (девет месеца) те трябва да подготвят свои заместници във всички структури на управление.
Няма да е пресилено ако се каже, че специално в Източна Румелия всичко
креативно и положително, което се случва в администрацията на Областта се
дължи на доброто наследство и наученото от руските чиновници през периода
на Временното руско управление. Усилията на руските власти в устройството
на Южна България са насочени и към запазване на водещата роля на българския
етнос в управлението на областта. Без мерките взети от тях в тази насока, на
автономното управление не би било възможно да парира атаките на румелийските малцинства (турско и гръцко), които претендират незаслужено, с оглед на
значително по-многобройния български елемент, да имат повече тежест в управлението.
Трябва също да се подчертае, че в своята дейност в Южна България ръководителите на ВРУ правят така, че да подготвят почвата за едно евентуално бързо обединение с Княжеството. В Източна Румелия съзнателно са въведени от
руските администратори почти същите структури в институциите, както и на
север от Балкана. След Съединението именно поради тази причина не са забелязани големи сътресения в администрацията на обединена България. Руските
дейци от Временното руско управление си заминават за своята родина със съз-
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нанието, че са положили основите на българската държавност както в Княжество България, така и в Източна Румелия.
Новосъздадената автономна област е снабдена с основен закон изработен
от специална Европейска комисия. Той е доста подробен документ, с който се
уреждат всички аспекти от живота на румелийския поданик. Именно Органическият устав предопределя статута и структурата на новото политическо образувание на Балканите. На практика Източна Румелия притежава основните
белези на самостоятелна държава – собствено правителство, избрано от народа
представително тяло и национална армия. Сюзеринитетът на султана е застъпен
в Устава, но благодарение на усилията на източнорумелийските дейци той скоро се превръща в номинален, без сериозна сила в областта.
При внимателен прочит на Устава се вижда, че нормативните текстове, с които се регламентира статутът на деловодителя и на архивния служител се намират предимно в текстовете, подготвени от барон дьо Ринг. Този факт не е изненада, като се има предвид, че френският представител ползва опита на френската административна система, която има градени с десетилетия традиции в деловодството и архивирането на документи. Ето защо в глава четвърта, подготвена
от френския комисар в Органическия устав се споменава служител, безспорно
свързан с архивната дейност. В чл. 66 от тази глава, отнасяща се за върховното
съдилище за административни жалби, наред с другите служители се споменава „един секретар деловодител, приставен при съдилището“ (Органически
устав 1879: 23).
Както ще се види и от другите примери, архивните служители, наречени в
Органическия устав – деловодители, писмоводители, книговодители и архивари,
са ситуирани в институциите, в които има потребност от тях.
В глава шеста, чл. 139 (Органически устав 1879: 44) има текст, който
свидетелства за наличието на архив към канцеларията на Окръжния Управител: „От всички актове на делопроизводството препис, потвърден, трябва да се
предава на Окръжния началник, инак тия са без никаква сила“. Това означава,
че предадените преписи се регистрират в канцеларията с оглед по-нататъшното
им използване.
В глава девета от Органическия Устав се разглеждат съдебната система и съдебните власти. Главата е подготвена от австро-унгарския комисар Калай. Чл.
281 пояснява, че: „При всякой Околийски съдия има по един заклет книговодител, който е натоварен да пази книжата под своя лична отговорност и да съчинява делата. Той може да има на помощ в службата си един помощник-книговодител и един или повече разсилници, назначени от Директора на Правосъдието.
Службата на тия разсилници могат да изпълняват и стражари“ (Органически
устав 1879: 72–73).
Цитираният текст е интересен не само с това, че описва щата, който се занимава с деловодната дейност в Окръжния съд, но за пореден път показва един от
големите проблеми, съпътстващ администрацията на Източна Румелия през ця-
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лото ѝ съществуване – липсата на достатъчно подготвени кадри. За да се справят с този проблем, законодателите са предвидили допускането на стражари до
деловодството и архивирането, за което те определено не са подготвени.
С чл. 171 на шеста глава е възложено на градските кметове да „наглеждат и
управляват писалищата“.
Там, където Органическият устав не е „поставил“ специален чиновник, който да се занимава с този основен за всяко учреждение проблем (архивиране за
нуждите на институцията), грижата се оставя на ръководителите на учрежденията. Те имат пълната власт в рамките на поверените им дирекции, окръжни
управления, кметства и други подобни да регламентират правата и задълженията на всеки един от своите подчинени, но много рядко тези ръководители имат
представа от работата, за която са назначени, и правилното администриране на
институциите, за които отговаряли е често непосилна задача за тях. Все пак, в
повечето източнорумелийски институции се появява чиновник, който се занимава с обработката на документите, излезли от непосредствения учрежденски
оборот. Това се доказва от запазените документи, систематизирани (в някои
случаи) според правилата на временното руско управление, те изискват във всяко от делата да влизат документи, отнасящи се до определен проблем. За съжаление, сравнително малкият обем дошли до нас източнорумелийски документи
е доказателство за това, че архивирането на стойностните документи не е било
приоритет за чиновниците в Източна Румелия.
Тази констатация се потвърждава от документите, запазени в личният фонд
на видния възрожденски деец Атанас Илиев, в който се съхраняват документите във връзка с неговата служебна кариера като висш служител в източнорумелийската администрация (главен секретар и префект на Старозагорски окръг).
В това си качество той стриктно изпълнява заложените в Органическия устав
задължения на главния секретар на окръга; регламентирани в чл. 117 от VI гл., а
именно: „Секретарят на Окръжното Управление е натоварен да нагледява служещите в писалищата на Окръжния Управител. Той още е натоварен да записва
делата на регистъра и да пази книжата, да подписва преписите от административните актове и от решенията на Съвета на окръжното управителство“. Сред
документите в посочения фонд са и актът на приемане на окръжната канцелария през 1879 г., когато той е назначен за главен секретар, както и документът, с
който той предава канцеларията на своя наследник през 1884 г., когато е назначен за окръжен управител. Двата документа са много интересни, защото представляват съдържат конкретни данни за уредбата на румелийското деловодство
и градацията им в течение на времето. Наличието на приемо-предавателни
протоколи е доказателство и за високата административна култура на А. Илиев.
Той очевидно оценява ролята на деловодството и архива. По време на службата
си като главен секретар на окръга се опитва да подобри тяхната работа. В писмо
до К. Иречек от 19.01.1882 г. той отправя следната молба: „Помня, че когато бяхте в наший град, Вий ми бяхте говорили, какво досегашний руски начин на во-
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дене канцеларската кореспонденция, държането на разните журнали и книгите,
нареждането на архивите и пр., е вече отживял и стар, но че имало някоя нова
система, която се употребявала в Европа. Много бихте ме задължили, ако бихте
ме уведомили в коя книга на френски език можахме намери едно ръководство с
формули, защото от страна на префектурата ний искахме от дирекциите в Пловдив да ни снабдят с подобни формули, но те ни отговориха, че нямали известия
за някоя такава книга“ (Миятев 1953: 238).
Отговорът на Иречек не закъснява, в писмо от 09.02.1882 г. той пише: „За
книговодството в западноевропейските канцеларии не мога да си припомня
някоя книга, само ми се мярка, че съм видял такива неща на немски и една на
френски за държавните архиви при канцелариите. У нас такива неща повече се
учат по практиката и не се обработва теорията им литературно“ (НА-БАН, ф.
46К, оп. 1, а.е. 176, л. 4.).
Инициативата на Илиев е още едно доказателство за ролята, на човешкия
фактор в работата на източнорумелийската администрация. В институциите, в
които ръководните служители имат желанието и мотивацията да работят професионално, са организирани и съответните деловодство и архив. В останалите са
налице проблеми, свързани с тогавашния документален и архивен мениджмънт.
В тези случаи се разчита на опита натрупан по време на руското управление. То
обаче е съвсем кратко и малко от чиновниците в румелийските учреждения са
били преди това служители във ВРУ. Известно е, че много от назначенията в
администрацията на Южна България се извършват след поемането на властта
от автономните власти. Дирекцията на вътрешните дела, която трябва да контролира дейността на администрацията и в това отношение издава сравнително
голям брой законови актове, правилници и предписания, те именно са определящи за дейността на румелийските чиновници.
Един интересен документ относно мерките и грижите по опазването на документите и учрежденски архив е актът за предаване на канцеларията на старозагорското Окръжно управление от 15.06.1879 г. (НА-БАН, ф. 46К, оп. 4, а.е.
110, л. 2,3,4,5.).
„Днес председателят на Старозагорския окръжен съвет, Желязко Петков
в присъствието на бившия секретар на Старозагорското окръжно управление
Мирчо Атанасов, предаде на секретаря на старозагорската префектура Атанас
Илиев всичката архива и дела на Окръжното управление 1878 и 1879 г., както и
всичките канцеларски принадлежности“.
Пореден
номер
(условен).
1
2
3

Наименование на делата, които се намират в канцеларията в този момент юни
1879 г.
Остатък от канцеларията за месец май, разходи.
Остатък от канцеларията за месец май, разходи.
Остатък от канцеларията за месец май, разходи.
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
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Квитанция дадена срещу 4400 фр. на комисията за подпомагане на бедното
население.
Четири печата, а) Началник на Старозагорски окръг, б) началник на канцеларията,
в) Секретар на старозагорски окръг, г) Полицейски началник на Стара Загора.
Рапорти от полицейското управление за 1879 г.
Книга с издадените прикази в Старозагорски окръг за 1878/79 г.
Разносна книга на старозагорското окръжно управление за 1879 г.
Книга за разходите от канцеларията за 1879 г.
Ведомост на разходите от екстраординарен характер за 1879 г.
Ведомост за произшествията за 1879 г.
Ведомост за произшествията за 1879 г.
Входящ журнал за прошения за 1879 г.
Книга за входящи и изходящи писма за 1878/79 г.
Една книга озаглавена временни правила за устройството на полицията, и
два екземпляра от временни правила за устройството на съдебната система в
България.
Карта на европейска Турция в седем части
Четири празни бланки „сведения“, шест празни бланки „пълномощни“, 60
„свидетелства“ и 77 „дописки“.

Учрежденски архив на Старозагорското окръжно управление до
юни 1879 г.
Пореден
номер
(условен).
1
2
3
4
5
6
7

Наименование на делата.

32 дела отнасящи се за приходите на старозагорски окръг за 1878 г.
27 дела с приходите на старозагорски окръг до 01.07.1879 г.
Книга с приказите издадени в старозагорски окръг за 1877/78 г.
Книга с приказите издадени в старозагорски окръг за 1878 г.
Книга с разходите на канцеларията за 1877/78 г.
Книга с входящи и изходящи писма за 1877/78 г.
Дело с няколко телеграми от 1878 г.

За съжаление в архивния фонд на старозагорската община липсват документи от посочения по-горе период. Това прави съхранения в личния фонд на
А. Илиев документ особено ценен понеже показва как е изглеждало едно източнорумелийско учрежденско деловодство в неговия начален етап на развитие. Съставените две таблици с данни за наличните дела по запазените описи
потвърждават липсата на класификационна схема, осигуряваща формирането
на тези дела по определени класификационни признаци. Ето защо заглавията
на някои от делата се повтарят, което доказва, че документите се регистрират
и систематизират формално. Посочените описи на делата в съответните учрежденски канцеларии са от началния период на източнорумелийското упра-
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вление. През това време отделните служители са се справяли с проблемите по
систематизирането, регистрирането, описването и архивирането на документи,
според собствените си представи и възможности.
Според съвременните стандарти за организацията на деловодния процес
в учрежденската канцелария трябва има следните основни видове документи: вътрешни, външни и изходящи, като те се определят като такива в своята
специфика от нормативните предписания, компетенциите и функциите на
учрежденията.
Вътрешни документи на учреждението:
– заповеди, решения, инструкции и правилници;
– докладни записки, доклади, отчети, становища, справки, информации;
– проекти за нормативни документи;
– планове, графици и протоколи;
– писма между структурните звена на учреждението;
– заявления на служители;
– служебни бележки.
Изходящи документи на учреждението:
– доклади, докладни записки, становища, информации и отчети, справки;
– проекти на нормативни документи;
– инициативни писма;
– отговори на входящи документи;
– съпроводителни писма;
– напомнителни и допълнителни писма към инициативни документи.
Входящи документи:
– пристигащите в учреждението писма, придружени или не от допълнителни
документи-приложения.
Ясно се вижда от заглавията на делата, че едва няколко от стандартните документи присъстват като обичайни в префектурата на Старозагорския департамент. Разбира се, съпоставката между деловодни стандарти от втората половина
на XX в. с такива от края на XIX, на пръв поглед може и да не кореспондира
напълно, но дейността на институциите от местната власт не се различава
коренно и би трябвало и видовете документи да са сходни като присъствие.
Също така от запазените заглавия на делата може да се отсъди, че в канцеларията на Старозагорски окръг се използва т.нар. Еднодневникова система,
която предполага записите да са в една обща, комбинирана книга. В нея цялата
преписка се регистрира под един и същ номер (дава се на първия, инициативния документ, около който се образува преписката) и така се получава пълна
представа за документите по разглеждания въпрос. Несъмнено тази система е
заимствана от канцеларските порядки наследени от Временното руско управление, защото в османската административна система такива липсват.
Липсата на регламент във връзка с организацията на учрежденските канцеларии и архиви всъщност дава свобода на служителите в институциите, с компе-
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тенции да организират и управляват документите им, да търсят сами решения.
След като създадат определен модел за даденото деловодство и архив, той обикновено остава непроменен до Съединението. Именно липсата на регламент за
уредба на учрежденската канцелария и архив на Старозагорското окръжно управление са и поводът главния секретар на окръга отговорен за тяхната дейност,
да се обърне към Иречек за съдействие в търсене на решение по съществуващите проблеми.
Думите на изтъкнатия български общественик Стефан Бобчев, че Източна
Румелия е първата българска република имат своето основание и при внимателно запознаване с държавно-правния живот на областта се убеждаваме в тяхната правота. Създадена по изкуствен път, с население под един милион жители,
Източна Румелия успява да изгради модерна за времето си административна
структура, като българското мнозинство се налага в управлението и чрез държавните органи отстоява успешно българския характер на областта. Източнорумелийското правителство защитава според възможностите си страната не само
от претенциите на Османската империя, но и от опитите на някои от Великите
сили да се намесват във вътрешния живот на областта.
Администрацията, която е организирана според структурата, зададена в
Органическия устав е с подчертано централизиран характер. Всички по-важни
решения се взимат от Главния управител и изпълнителната власт, на която той
е ръководител. Наистина, в основния закон са предвидени и представителни
институции, но те реално имат само съветническа функция и самостоятелно не
могат да влияят на румелийската политика.
Централната власт упражнява строг контрол върху местните институции
чрез чести проверки, които трябва да установят нивото на административна
култура в държавните структури. Реалното положение в областната администрация, независимо от добрата нормативна база, е неудовлетворително. Проверките установяват на много места лошо деловодство и архивиране на учрежденските документи, в което липсва каквато и да е методика (Боянов 2016:
153–154).
Големият щат от румелийски чиновници се запълва в много от случаите с
хора, които нямат нужния образователен ценз за длъжността, която заемат.
Нещо повече, една немалка част от работещите в местната власт са слабо грамотни или напълно неграмотни лица, които и при най-голямо желание за работа не могат да изпълняват в необходимата степен задълженията си на държавни
служители.
Дирекцията на вътрешните дела, под чийто контрол се намира източнорумелийската администрация, се опитва чрез издаването на различни правилници и предписания да организира по-добре канцеларската работа в учрежденията. Но човешкият фактор е този, който влияе отрицателно върху прилагането
на известните тогава правила за организиране на добре работещо деловодство
и архив. В Източна Румелия подготвените чиновници за този вид работа са изключително малко.
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Въпреки многобройните трудности, на които е обречена още със създаването си, Източна Румелия се изгражда институционално като една модерна за
времето си автономна област. Нейният български характер е неоспорим факт.
Нещо повече независимо, че Източна Румелия формално е част от Османската
империя, нейната административна уредба показва (наред с всичко друго), че
желанието на преобладаващата част от нейното население е да се развива в посока към Европа, а не към Азия. Политическото, икономическото и културно
развитие на южнобългарското население е неделима част от цялостното развитие на българския народ след Освобождението, независимо от изкуствено наложеното политическо разделение. Всичко това улеснява неизбежното Съединение на Княжество България и Източна Румелия.
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СЪКРАЩЕНИЯ
НА-БАН – Научен архив на Българската академия на науките

ЗА АПОГЕЯ В РУСОФОБИЯТА НА Д-Р АНАСТАСИЯ ГОЛОВИНА
Калчо Калчев
ABOUT THE APOGEE OF DR. ANASTASIA GOLOVINA’S RUSSOPHOBIA
Kalcho Kalchev
Abstract: The article takes a new perspective on the personality of public figure Anastasia Golovina. Based on her personal correspondence with Lydia Shishmanova, the problem of Dr. Golovina’s
personal views and biases was examined, as well as her position regarding Bulgaria’s foreign policy
orientation at the beginning of the First World War.
Keywords: Anastasia Golovina, Bulgaria, Russophobia, World War, Lidiya Shishmanova

В началото бе Словото… Но не Словото като фундаментална религиозна идея,
идваща от Бога. А като фамилно име на личност, оставила най-дълбока следа
в нѝвата на българската духовност през последните две на XIX и първите три
десетилетия на вече отишлия си XX век… Защото измеренията на личностния
принос на тази жена в областта на политиката, журналистиката и най-вече в
здравеопазването, и в медицинската наука имат тогавашни европейски параметри. Ще припомним само, че до началото на този век бележити мислители не
само от Стария континент, въпреки забележителния принос на учени като София Ковалевска, продължават да спорят дали е възможно жената да се занимава
с наука изобщо. А в малка България, в югоизточния периферен ъгъл на Европа,
една жена с руско фамилно име доказва с делата си, че е наченала да прилага
научни методи в различни области на знанието. Става реч за вече по-широко
известната днес, отколкото приживе, д-р Анастасия Головина (1850–1933). Обръщаме внимание, че явлението д-р Головина живее и работи у нас, където се е
утвърдило трайно едно по-необичайно отношение към жената, не по-различно
от ницшеанската триада Kinder, Küche, Kirche (децата, кухнята, църквата), но че
нейна родина е огромната самодържавна империя, дръзнала въпреки опасностите за рейтинга си да решава със силата и на оръжието т.нар. Източен въпрос
(„Восточный вопрос“).
Занимавал се няколко години с житейското ѝ минало и прочел всичко писано за нея от учени като К.А.Поглубко, изучил голяма част от изворовата база
главно в България и отчасти в Република Молдова, в Научния архив на БАН
и пр. неочаквано попаднах на интересно нейно писмо до Лидия Шишманова
(1865–1937) – съпругата на големия наш учен проф. Иван Шишманов. Наличната скромна писмовна кореспонденция, главно под формата на пощенски картички, подсказваше, че между 15 години по-младата дъщеря на отдавна починалия професор-историк от украински произход в софийското Висше училище
Михайло Драгоманов (1841–1895) и утвърдилата се върху попрището на медицината и здравеопазването в България д-р А. Головина има стара дружба, с нюанси обаче на взаимни почтителност и уважение. И, като че ли изведнъж, сред
картичките от 1908, 1909, 1912 г., се появи едно по-значително писмо с подател
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д-р Головина, писано от Варна на 14 декември 1914 г., и то на руски език, докато
останалите са на български. Този път в него не става реч за майчини тревоги и
неволи около следването на сина Юри, за битовизми и перипетии в Швейцария, а центърът на вниманието се поставя върху твърде остра политическа проблематика, която адресантката отдавна е била изоставила. От писмото се разбира, че се поставя пръст в раната на толкова наболелия проблем за бъдещата
ориентация на България в започналата вече Първа световна война. Неголемият
по обем текст в писмото озадачава с руския език, защото преди това комуникацията между двете жени е била главно на български. Макар този текст да изказва идейни позиции, в съдържанието му има подсещане, че не без съдействието
на съпругата на големия учен, ще има домогване до истината – най-значимата
атрибутивна характеристика на всеки вид наука, в т.ч. и на историческата. Ето
съдържанието му:
Уважаема г-жа Шишманова,
Моля за защитата Ви: избавете ме – ради
Бога – от тази психопатка Митова. Вие
живеете в София и ще Ви бъде по-лесно да
го направите. Д-р Стоянов вече ви писа
как тя се възмутила от дързостта ми да
се нарека рускиня. А аз ѝ отговорих, че ня
мям нищо общо, че ръкописът ми, озагла
вен „Отговор на българка“ и е подписан
„Българка“, и я посъветвах да се обърне
към Вас и да попита вярно ли е това. Но
тя не се успокоила и вчера пак получавам
пощ. картичка, в която тя пише: „От
гледна точка на българката, Вие прек
красно защитихте българската интелигенция от нападките на Леонид Андреев,
но тъй като вие сте се подписали рускиня, Вашата защита не издържа никаква
критика. Интересно е да се знае протес
тирахте ли, където трябва, за това литературно „узурпаторство“?! Повярв
вайте ни една рускиня, живееща тук, не
ще посмее да напише такова дръзко пис
мо до Л.Андреев“. Е, какво да се прави
с такава побъркана? Отговорих ѝ днес,
че тя лъже,че съм се подписала рускиня
и я съветвам да защити Андреев публич
но срещу дързостите ми и да ме остави
на мира. Жал ми е за Митов, бедния –
представям си как му „пилѝ“ главата,
затова че българи се осмеляват да опровергават Л.Андреев! Каква аристократ
ка! 30 години живее в България, всичко
става пред очите ѝ, а тя споделя мнени
ето на Л.Андреев.Тя следва да се демас

Уважаемая г-жа Шишманова,
Прошу Вашей защиты: избавьте меня ра
ди Бога – от этой психопатки Митовой.
Вы живете в Софии, Вам это легче сделать. Д-р Стоянов писал уже Вам как она
возмутилась за мою дерзость назвать себя
русскою. Я ей ответила, что я не при чем,
что моя рукопись, озаглавлена „Ответ болгарки“ и подписана „Болгарка“, и советовывала ей обратится к Вам и спросить вер
но ли это. Но она не успокоилась, вчера опять получаю открытку, в которой она пишет: „С точки зрения болгарки,Вы прекрасно защитили болгарскую интеллигенцию от
нападок Леонида Андреева, но так как Вы
подписались русскою, Ваша защита не выдерживает никакой критики. Интересно
знать, протестовали ли Вы где следует за
это литературное „узурпаторство“?! Поверьте, ни одна русская, живущая здесь не
отважится написать такое дерзкое письмо
Леониду Андрееву“. – Ну, что делать с такой
сумасшедшей? Я ответила ей сегодня, что
она лжëт, что я подписалась русской и советую ей защитить Л.Андреева публично от
моих дерзостей и меня оставить в покое. Мне
жаль Митова, каково его положение бедного,
воображаю как ему она ест голову за то что
болгаре осмеливаются опровергать мнение Л.
Андреева. Какая барыня! 30 лет живëт в Бол
гарии, все происходит перед ее глазами,а она
разделяет мнение Л.Андреева! Еë бы следовало вывести на свежую воду; пусть софийское
общество видит с кем имеет дело. Может
быть перед другими она притворяется, толь
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кира, нека софийската общественост
види с кого има работа.Може би пр
другите тя се преструва, а само с
мен не се церемони. Достатъчно,
омръзна ми тя вече. – Желая на Вас,
на г.Шишманов и на Вашия син весело
посрещане и прекарване на празниците,
а през Новата година мир, щастие и
радости.
Ваша д-р Головина
(НА – БАН, ф.11 к, оп.5, а е. 387, л. 5)
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ко со мною не церемонится. Довольно, надоела она мне. – Желаю Вам, г-ну Шишманову
и Вашему сыну весело встретить и проводить
праздники, а в Новом году мира, счастья и
радостей.
Ваша – д-р Головина

Още при споменаване името на Леонид Андреев в началото имах смътното усещане за нещо déjà vuе, за нещо познато, политически свързано с българското минало. След съответни справки разбрах, че Иван Илчев (Илчев 1990:
134–135) вече бе спрял вниманието си върху едно крайно славянофилско направление в текущата тогавашна руска политика, за горещ ратник за привличането на България към Антантата още в края на 1914 г., свързано с авторитета
на един бележит руски писател. От съдържанието на цитирания текст ставаше
ясно, че най-вероятно става въпрос за публикуван някъде материал, към който
е имала отношение и Лидия Шишманова. След като се установи, че Л. Шишманова – една енциклопедически устроена личност – е сътрудничила в навечерието и по време на Първата световна война в сп. „Свободно мнение“, не беше
проблем да направим справка с обобщаващи помагалà за миналото на българския печат и оттам да разберем, че именно по страниците на това списание д-р
Головина е публикувала свое мнение. (Топенчаров 1981: 600–601). Въпрос
на малко по-широк поглед върху конкретната персоналистична проблематика
бе да се досетим, че д-р Стоянов не би могъл да бъде друг освен един от първите
професори в бъдещия Медицински факултет Параскев И. Стоянов, който е бил
дълги години завеждащ на Хирургичното отделение във Варна (1905–1910). А
фамозната Митова със сигурност не може да бъде друга освен добре познатата
и на двете „госпожи“ преди повече от две десетилетия съпруга на Антон Митов (1862–1930), „чистокръвната“ рускиня Олга Храмцова. Тук ще се наложи
да припомним и това, че „съжаляваният“ съпруг пък е един от най-забележителните наши художници от края на XIX – началото на XX в. Антон Митов, който има в живописното си творчество цял „варненски цикъл“ творби, опазени
и днес в Националната художествена галерия и в областната в Стара Загора. А
един от малкото рисувани от него женски портрети някъде през 1890–1891 г. е
на самата д-р А.Головина. „Поздравяваният“ син на сем. Шишманови е бъдещият министър на външните работи в кабинета на Добри Божилов (1943–1944)
Димитър Шишманов, осъден на смърт от Народния съд, заради следвания от
него прогермански външнополитически курс.
Явно е, че сем. Головини и сем. Митови са се познавали лично още от началото на 90-те години на ХIX в., когато Антон Митов е бил учител по рисуване в
черноморския град. Това е време, когато сред обществеността не само на Варна,
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а и на много други градове д-р Головина си е създала реноме на рускиня, преди
всичко заради абсолютната отдаденост на медицинската професия, а и заради
честата употреба на русизми в речта си. Със сигурност за това съществено допринася и съпругът Ал. Ф. Головин, който никога не се е отказвал от руския си
произход, дори и след като руските власти са го подложили на остракизъм и са
анатемосали не само дейността му като сътрудник на княз Александър I Български, а и неговата книга (1897) за починалия вече ексмонарх. Освен това Головини, макар и вече по-прикрито, са останали известни с пробатенбергските си
пристрастия, при все, че българската общественост е позабравила първия български държавен глава и немалка част от столичния и провинциален бомонд се
възторгва от новия княз Фердинанд.
Има и още някои любопитни подробности относно „руската“ същност на
сем. Головини. Когато семейството е било през 1888 г., в най-големия тогавашен български град Пловдив, където д-р А. Головина работи като ординатор
в оглавяваната от някогашния съратник на Г. Раковски и В. Левски д-р Рашко
Петров (Чорапчиев) местна държавна болница, тя е успяла да си създаде авторитет именно като рускиня, така че близо век по-късно някои местни изследователи (Алваджиев 1984: 22) изрично отбелязват нейното присъствие там с
уточнението „рускинята Анастасия Головина“1. А през есента на 1893 г., когато
по изричната воля на всесилния Ст. Стамболов, започналата да се специализира
от няколко години частично в областта и на психиатрията (но и доказала се вече
като най-добросъвестен медик), д-р Головина е изпратена от цивилизоващата
се Варна в… Петропавловския манастир край Търново да пресъздава там Варненското психиатрично отделение. Тогава не друг, а стамболовистки депутати
в VII Обикновено народно събрание разглеждат „прошение“ от нейния съпруг
да бъде приет за български поданик. В протоколите на този висш законодателен
форум е записано следното: „Комисията предвид на това, че просителят отдавна живее в България, че едва ли някога ще напусне страната, понеже той е мъж
на известната госпожа д-р А. Головина, която занимава държавна служба, взе решение да се приеме за български поданик“ (Дневници: 69). И Парламентът
приема „мъжа на известната госпожа“, макар да се знае от всички, че като съпруг
той е „русский до мозга костей“... Това обаче не е пречка някои от кръговете на
управляващата тогава Народнолиберална (стамболовистка) партия да общуват
с него, с руснака „до мозъка на костите си“, чрез обръщението, наложило се само
между близки – „Драгий родолюбецо“.
В самия край на XIX век, пак в Пловдив копривщенецът Лука Касъров
(1854–1916 г.) издава първия в страната „Енциклопедически речник“, в който
отделя подобаващо внимание на биографията на незабравената към това време
д-р Головина и записва, че тя е „българска лекарка-списателка“, която е „родена
1

Дори в наши дни с убеденост се защитава тезата за „рускинята д-р Головина“, в иначе задълбочени анализи по реакцията на сп. „Свободно мнение“ на писмото на Л. Андреев (Цанов
2013).
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от българе, които се приселиле от Калофер в Болград, а по-сетне в Кишинев“
(Касъров 1899: 304). Подчертава се и това, че мъжът ѝ е русин. За лексикографа Касъров „лекарката“ е една от най-забележителните български жени на епохата, затова и отделя колона и половина, с цел да запознае четящите българи с
миналото и настоящето ѝ. Така цялата българска интелигентска общност в Княжество България вече знае, че д-р А. Головина, макар и да е с руска фамилия, е
българка по произход. Някои обаче или не са разбрали това, или нарочно са
го разбрали „криво“, неточно. Между тях е и съпругата на бележития български
художник Антон Митов – един от първосъздателите през 1896 г. на държавното
Рисувално училище в София, работил в тази насока заедно с професор Иван
Шишманов, с Иван Мърквичка, с Константин Величков. (Рускинята Митова,
носеща фамилното име на съпруга си, е имала възможност да се сближи и с Лидия Шишманова). Изглежда, че последната е била напълно в течение на някогашното познанство на сем. Головини със сем. Митови от „варненския“ период
в работата на художника – т.е. времето на първата половина на 90-те години на
отишлия си XIX в. И тъй като е наясно с руската политика спрямо България
в края на 1914 г., и понеже самата тя, както и съпругът ѝ ексминистър проф.
И. Шишманов, стои далеч от крайното русофилство2. Това действително е така,
но по отношение на научните реалности. Обаче този най-виден наш учен стои
далеч от филофобските политически пристрастия на епохата. И точно през
1914 г. е изключено той да има някакви русофилски симпатии и да е страстен
германофил. Бъдещият му актив като политически представител на Царството
в Украйна през 1918–1919 г. подсказва особена нагласа на мисленето, но не и
русофилство. (Спасов 2008: 30–36). Това с пълна сила важи и за съпругата му
Л. Шишманова, която като дъщеря на проф. Михайло Драгоманов и жена на
бившия министър И. Шишманов, не би могла да не заема определено антируска
политическа позиция по повод агресивната имперо-славянофилска пропаганда
и да не ѝ даде израз чрез редакцията на „Свободно мнение“. Затова и решава,
вероятно без съгласие на главния редактор Д. Мишев, да даде гласност на становището на българката д-р Головина. А то, като частно мнение, всъщност е отговор на публично отправените критики на Леонид Андреев спрямо българите и
е със следния текст:
До г-н Леонид Андреев
В своето писмо до българите вие казвате, че за Вас най-високо стоят интереси
те на справедливостта и доброто и че
давате място само на всевластното чув
ство на негодувание и силна скръб.
Позволете и на мен да изразя, макар
2

Г-ну Леониду Андрееву
Вы говорите в своëм письме к болгарам,
что для Вас выше всего стоят интересы
справедливости и добра, и что Вы даëте
место только всевластному чувству него
дования и жгучей скорби.
Позвольте же и мне выразить, хотя и

В интересния и твърде съдържателен материал отпреди 50 години за русофилството и русофобството в българския политически живот, най-авторитетен наш историк (Хаджиниколов 1968: 63–64) допуска малка неточност, отнасяйки по принцип проф. Шишманов към
„критическите“ русофили.
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не така страстно и не с такъв талант
като Вашия, но същото чувство на него
дувание, което обхвана всички нас при
четене на Вашите несправедливи напад
ки към бълг.народ. Вие питате какво са
направили българите, и уверявате, че
славянството свежда очи при името
„българин“, както едно честно семейс
тво се срамува от своя недостоен син.
За да се произнася такава ужасна при
съда над цял народ, би било нужно да
се има под ръка неоповержими доказазателства за неговата подлост. А къде са те при Вас? Обвинявате българи
те в това, че по времето, когато разли
ни народи смъртно се борят, българит
„заглушават гласа на умиращите със
свои жалби за някакви обиди“. Вие пишете „Над стоновете на ранените, над
гробовете на братята се разнася тър
гашеския глас на вашите водачи. Когато в бащиния дом,който е и ваше
жилище, българи, броди смъртта и сълзи
те на сираците стигат до небесата,
вие бързате да предявявате сметки, и
не сте далеч от това да пребърквате
джобовете на брата длъжник“.Ако то
зи лиризъм би бил само платоничен, ако
това би било излияние на талантлив по
ет за красота на стила, то никой не би
имал нищо против.Но тук става реч за
жив народ, комуто хвърлят такива уко
ри в лицето. И къде е Вашата справедли
вост? Българите предявявали стари сме
тки, не били далеч да пребъркват джобо
вете на брата. В коя далечна част на
света живеете Вие, г.Л.Андреев,че не
знаете как в отминалата 1913 г. „нашите братя“ сърби, сключили договор с
българите,по време когато последните
напояваха с кръвта си тракийските поля и с гърдите си задържаха натиска на
турците против съюзниците, те градиха окопи в Македония, покривайки ги с
пръст и ги засяваха, така че по време на
Междусъюзническата война там порас
на ечемик, посаждаха даже дървета.
Тези окопи се предвиждаха от сърбите
за война против българите. Документално е доказано, че още до 15 септ.1912
г. преди обявяване война на турците,
т.е. 6½ месеца след подписване на дого
вора с България за подялба на Македония

не так пылко и не с таким талантом как
Вас, но такое же чувство негодования, ко
торое охватило всех нас при чтении Ваших
несправедливых нападок на болг.народа. Вы
Вы спрашиваете что сделали болгаре, и
уверяете, что славянский мир стыдится и
опускает глаз при имени „болгарин“, как че
стное семейство стыдится своего недосто
йного сочлена. Для того чтобы выносить
такой ужасный приговор над целым народом, нужно иметь в руках неопровержимые
доказательства его подлости. А где они у
Вас? Вы обвиняете болгар в том, что в то
время,когда разные народы смертельно бо
рятся, болгаре „заглушают голоса умирающих своими жалобами на какие-то обиды“.
Вы пишете „Над стонами раненых, над мо
гилами братьев разносится торгашеский
голос ваших вожаков. Когда в отчем доме,
которое и ваше жилище, болгаре, бродит
бродит смерть и слëзы осиротевших подымаются к небу, вы спешите предъявить,
старые счëты, вы не прочь даже обшарить
карманы брата-должника“.Если бы этот ли
ризм был бы только платонический, если бы
это было излияние талантливого поэта для
красоты слога, то никто не имел бы ничего
против, но здесь дело идëт о живом народе,
которому бросают такие укоры в лицо. А где
же Ваша справедливость?Болгаре предъявля
ют старые счëты, они не прочь обшарить
карманы брата. Да в какой отдалëнной части света живëте Вы, г.Леонид Андреев, что
не знаете того как в прошлом,1913 г, „наши
братья“ сербы, заключившие договор с болгарами, в то время как эти, последние, орошали своею кровью тракийские поля и своею
грудью задерживали натиск турок против
союзников – строили окопы в Македонии, по
крывали землëю и засевали их, так, что во
время Междусоюзнической войны там уже
вырос ячмень, сажали даже деревья.Эти око
пы предназначались сербами для войны против болгар. Документально доказано, что
ещë 15 сентября 1912 г. до объявления войны
туркам,т.е. через 6½ месяцев после подписания договора с Болгарии о разделе Македонии,
сербское Министерство иностранных дел
разсылало тайные инструкции своим представителям сцелью действовать перед велики
ми державами против этого договора, приго
товлять их к его нарушению. Разве кровь бол
гар, пролитая за освобождении Македонии,
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сръбското Министерство на външните
работи е разпратило тайни инструкции до своите представители с цел да
действат пред великите държави против този договор,да ги подготвят за
нарушаването му.Нима кръвта на българите, пролята за освобождение на Македония преди 2 год. и сълзите на техните
сираци не стигат чак до небесата?„Българите не са далеч да пребъркат джобове
те на брата длъжник“ – пишете Вие. И
какво искат българите от сърбите„Те се
биха за свобода на македонците,които
по-рано даже учени сърби признаваха за
българи, с което бяха съгласни и сръбски
дипломати, подписали договора и предос
тавяйки решаването от третейски съд
на руския цар, въпроса за спорната зона
в Македония и безусловно оставяйки на
българите безспорната. Българите от
Македония масово бягат сега в България,
молейки защита от жестокостите на
сърбите. Това не е приумица, не е фантазия,не е художествен патос, а факт,който може да бъде проверен от всеки
справедлив човек,даже от г-н Леонид
Андреев, ако би си дал труда да дойде в
България. Тогава той би бил длъжен да
каже,че славяните трябва да се сраму
ват не от българите, а от сърбите.
И откъде измислихте, г. Л. Андреев, че
България смята да забие нож в гърлото
на Сърбия. И към далечното минало Вие
се отнасяте така лековерно както и
към близкото.Не е съвсем ясно за какво
намеквате, казвайки: „Бе време когато
слава на немските мозъци и за техни
те джобове вие вече изпълнихте този
кървав танц на духовна нищета,няма ли
да го повторите на бис?“
Ако става дума за Сръбско-българската
война 1885 г.,вината за нея изцяло пада на
Сърбия. Какво сториха тогава българите?
Те се съединиха заедно с братята си от
бившата Изт.Румелия, останала според
Берлински договор под тур. власт.Сръбският крал Милан, действащ под влияние
на Австрия обяви на България война за въз
тановяване равновесието на Балканите и
австр.посланик Кевенхюлер спря войната,
защото България победно еървеше напред.
Нима и за това българите бяха виновни?На
всички народи е позволено да се обединяват
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2 г. тому назад и слëзы их сирот, не вопиют
также к небу?„Болгары не прочь обшарить
карманы брата должника“ – пишете Вы. Да
чего хотят болгаре от сербов? Они дрались
за свободу македонцев, которых раньше даже учëные сербы признавали болгарами,в чëм
были согласны и сербские дипломаты, подписывая договор и предоставляя на решение
третейского судьи, русского Царя вопрос о
спорной зоне Македонии, а безусловно оставляя болгарам безспорную.Болгаре из Македонии массами бегуть теперь в Болгарию,
прося защиты от жестокостей сербов. Это
не вымысел, не фантазия, не художественный пафос, а факт, который может быть
проверен всяким справедливым человеком,
даже г.Леонидом Андрее вым, если бы он дал
себе труд приехать в Болгарию. Тогда он
должен был бы сказать, что славянам нужно стыдиться не за болгар, а за сербов.
И откуда Вы взяли, г.Леонид Андреев,что
Болгария собирается вонзить нож в горло
Сербии? И к далëкому прошлому Вы относитесь также легкоеверно как к близкому. Не
совсем понятно. На что Вы намекаете, гово
ря:„Было время, когда во славу немецких моз
гов вы уже исполнили этот кровавый танец
духовной нищеты,не повторите ли его на бис?
Если дело идëт о сербско-болгарской войне
1885 г., то вина за нее всецело падает на Сер
бию? Что сделали тогда болгаре? Они соединились во одно со своими братьями из бывшей
Восточной Румелии, оставшейся по Берлинскому договору под властью турок. Сербский
король Милан, действовавший под влиянием за
Австрии, объявил Болгарии войну для возста
новления равновесия на Балканах, и австрий
ский посоль Кевенгюлер остановил войну, потому что Болгария победоносно шла вперëд.
Неужели и за это болгары были виноваты?
Всем народам позволено объединяться толь
ко болгарам нет?! Что касается Ваших
фраз об ударах ножа в спину,о поцелуях Iуды,
то я не хочу подобно Вам отдаваться только
чувствам.Думаю, что у нормального человека
разум должен также действовать и сдер
живать чувства до известной границы. А
что Вы говорили тогда, г. Л. Андреев, когда
на Болгарию напало 5 врагов и Румыния,при
рукоплескании всей Европы действитель
но вонзила ей нож в спину, и отняла у неë
без всякого сопротивления – сопротивля-
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само на българите не?!.. Що се касае до Ва
шите думи за ударите с нож в гърба, за
целувките на Юда, аз не искам като Вас да
се отдавам само на чувства; мисля, че
нормалния човек разумът трябва също да
действа и да сдържа чувства до известна граница.А какво казвахте тогава г-н Л.
Андреев,когато България я нападнаха 5 вра
гове и Румъния при ръкопляскането на ця
ла Европа действително ѝ заби нож в гърба и ѝ отне без всякаква съпротива – нямаше кой да се съпротивлява, всички во
юваха! – цветущата ѝ част, Добруджа.
Защо тогава у Вас не заговори властното чувство на негодуванив? Защо то не
се пробуди, тогава, когато четяхте че
Сърбия не желаейки да изпълни сключения договор с България, се обедини с нес
лавянските страни Гърция и Румъния и
съдейства за разграбването на славянска България??
Накрая Вие съветвате българите да
въстанат, за да може Вие да повярвате
в тяхната искреност. Независимо от
цялото уважение на българите към Вашия литературен талант, едва ли ще
се намери и един българин, който би се
решил да постави на карта съществуването на своята родина, за да му повяр
вате Вие. Подобни съвети може да дава само враг на българите, или човек ръководещ се изключително от чувства. Те
[българите – б.м., К.К.] са окръжени от
всички страни от врагове, очакващи само случай, за да се нахвърлят и ги разкъсат на части. А последната Ви фраза е
съвсем кощунство, г-н Л.Андреев. Царятосвободител е такава светиня за всяко
българско сърце, че те не позволяват на
никой да се докосне до нея, даже и на Вас
– известния писател.
(Свободно мнение, г.II, 1914, 692–693)

ться было некому, все были на войне – цве
тущую часть еë, Добруджу. От чего же в
Вас тогда не заговорило властное чувство
негодования? Отчего оно не пробудилось,
тогда когда Вы читали, что Сербия не же
лая выполнить договора, заключенного с
Болгарией, соединилась с неславянскими
странами Грецией и Румынией и содействовала разграблению славянской Болгарии?
Наконец Вы советуете болгарам востать,
для того чтобы Вы поверили в их искреность.
Не смотря на всë уважение болгар к Вашему
литературному таланту, едва ли найдëтся
хоть один болгарин, который решился бы пос
тавить на карту существования своей родины, для того чтобы Вы ему поверили. Подобные советы может давать только враг болгар, или человек руководящейся исключительчувствами. Они со всех сторон окружены
врагами, которые ждуть только случая, что
бы наброситься и разорвать их на части. А
последная Ваша фраза уж совсем кощунство,
г. Леонид Андреев. Царь-освободитель такая
святыня для всякого болгарского сердца, что
они не позволяют никому прикасаться к ней,
даже и Вам, известному писателю.

В бележка под линия редакцията изрично е отбелязала „за знание на чужденците“, че уважаваната госпожа „докторка по медицина, рускиня“ била „съпруга на покойния Головин, секретар на княз Батенберг“. За починалия преди
десет години съпруг списанието напомня, че бил „славянофил и приятел на българите“. А крайно емоционалната реакция на Олга Храмцова е предизвикана
най-вече от квалифицирането на д-р Головина като „рускиня“. Що се касае до
адресантката на писмото „Г-ну Леониду Андрееву“, тя не се е самоидентифици-
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рала точно така, но разбираме, че ръкописът ѝ е бил озаглавен „Ответ болгарки“
и е бил подписан с анонимното „Болгарка“. Головина отдавна знае, че интелигенцията в България я познава от „Енциклопедическия речник“ на Л. Касъров
като българка, която със сигурност не страда от първична русофобия и за това
най-ярко говори запазването фамилията на съпруга. Не е сменила и името на
сина си. А характеризирането ѝ като „рускиня“ със сигурност е дело на Лидия
Шишманова, която без съмнение е споделяла оценките на д-р А. Головина и
особено емоционалния тон, чрез който се изказват твърде нелицеприятни за
руската външна политика заключения.
Изложението на д-р Головина показва, че макар и да е „скъсала“ отдавна с
активния политически живот, тя е наясно с текущите реалности, показващи
определено проимперското сърбофилство на царска Русия. Затова и разобличава открития антибългаризъм на руски интелектуалци, като писателя Леонид
Андреев. Спекулативното славянофилство точно на такива дейци е довело пред
очите на д-р А. Головина до първата национална катастрофа на народа, от средите на който тя произхожда и комуто тя служи. Свързана с борбите за национално обединение още от 1885 г., бидейки свидетел на освободителната Балканска
война и изпълнителка на лекарския си дълг, спрямо ранени бойци предимно от
Варненския край, тя вижда и погрома през 1913 г. след Междусъюзническата
война, хилядите бежанци от Добруджа, Македония и Тракия, както и антибългарската пристрастност на руската политика. И не може да остане безразлична,
защото в нея живеят спомени и от грубите и безтактни действия на руската дипломация през 80-те години. на XIX в. Доколко е осмислила своите, на съпруга
си, а и на самия княз Александър I Български грешки от „епохата“ на императора Александър III – това е отделен въпрос. Ала е ясно, че тя не би могла да знае
такива синтезиращи прозрения именно на този руски самодържец, които са изписани собственоръчно непосредствено след провъзгласеното на 6 септ. 1885 г.
съединение на Източна Румелия с Княжество България3. Може да се предполага, но не и със сигурност да се докаже, че тя – някогашната политическа сътрудница на бившия български княз в 1882–1886 г. – е знаела, но е премълчала и
за някои прояви на румъно-руско, ала с антибългарски нюанси, съюзничество
от 1912–1913 г., за покровителствани от Русия сръбски репресии над македонски българи и пр. Отсъства и един очакван акцент върху грешките на руската
дипломация спрямо българите и българската държава от 80-те години на XIX
в., т.е. от времената, когато тя със съпруга си е в най-близкия кръг на Александър I Български и води последователна борба против немалко недалновидни
действия на изпратените от императора генерали Соболев и Каулбарс, както и
на някои руски дипломати… Всъщност още оттогава, главно поради последователната подкрепа на политиката на първия български монарх в напреженията
с официалния руски курс на Александър III, семейството ѝ е идентфицирано
3

Става дума за „прозрения“ като: „Досега популярничехме в ущърб на интересите на Русия.
Сега славяните трябва да служат на Русия, а не ние на тях“ (Стоянов 2015: 227).
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като русофобско и понася както обидите на българските русофили, така и заклеймяването от официална Русия. Друг момент, който прави впечатление, редом с разобличителните слова над руската демагогия, е финалният акорд на д-р
Головина с темата за българската признателност към освободителното дело на
руския император Александър II. С него никой, в т.ч. и самият Леонид Андреев,
не трябва да спекулира.
Ето защо емоционалният тон на писмото не би следвало да се интерпретира
като принципно русофобство, още повече, че отсъства и най-плах намек точно
при такова менторско-демонстративно руско отношение, България да е в правото си да следва неутралистка своя външна политика или да търси геополитически съюзници извън Антантата. Липсват и неприятните, завинаги запечатани
в съзнанието ѝ детайли около кишиневския период от живота ѝ (смъртта на
много близки и роднини, ранното и принудително омъжване след смъртта на
бащата, загубата на преждевременно появилата се и единствена рожба, овдовяването с „най-добрия приятел“ и първи съпруг П. Берладски). В съзнанието ѝ
със сигурност е „живеела“ и първата година от следването в Цюрихския университет, когато попада под влияние на народоволческото движение и идеите на
П. Лавров и затова попада под зоркото око на задграничните агенти на Трето
отделение (руските спецслужби)… Следването в Париж, отличното дипломиране в Медицинския тамошен факултет, ласкавите отзиви на учени като проф.
Ж. Шарко за нейния изследователски труд, раздялата с родния Кишинев след
смъртта на съпруга, идването в Търново в началото на 1879 г., запознаването
с разболелия се Ал. Ф. Головин – всичко това са ориентири в житейския ѝ път,
които личният ѝ морал не позволява да използва като опорни точки в противопоставянето на антибългарската пропаганда на Леонид Андреев. Тя вече е
израстнала и в личностно отношение като пръв не само измежду варненските
граждани сторонник на милосърдието и благотворителността. И то по всички
фронтове… Сама живееща по спартански, далеч от всякакви лукс и удобства,
„нестандартната“ по българските народни представи толкова интелигентна, с
подчертан интерес към руските литература и изкуства, гражданка на България
сякаш се ръководи до края на дните си от принцип, напомнящ някогашните
народоволчески проповеди за „хождение в народ“. Актуализиран към края на
20-те години на XX в. и началото на 30-те този принцип би звучал като „все
остается людям“ („всичко остава на хората“)4. А дали той е адекватен на някакво
„фобство“ – нека оценяват бъдещите поколения.
Тук му е мястото да посочим, че писмото на Леонид Андреев към българите е предмет на внимание и от страна на съвременни руски изследователи, без
да се визира конфронтацията конкретно с д-р Головина. Авторът на една такава
статия, подхождайки обективистично към фактографската страна на агресивната антибългарска пропаганда, на която реагират най-видни български дейци на
4

Заимствам това заглавие от творчеството на С. Й. Алëшин (1913–2008), по който през 60-те
години на ХХ в. бе създаден един от най-съдържателните съветски филми.
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перото, изразява и техните позиции. Но той, може би непреднамерено, излага
и един прелюбопитен детайл около личностната характеристика на видния писател, който твърде вероятно ще да е бил известен и на д-р Головина. Почти със
сигурност можем да предполагаме, че именно защото е бил известен, нейното
писмо е намерило място в колоните на сп. „Свободно мнение“. Става дума за
това, че Леонид Андреев е бил „психически нездоров“ (Гусев 2015: 275). Когато анализираме писмото-отговор на д-р Головина, непременно би следвало само
да обърнем внимание върху следния израз: „...думаю, что у нормального человека разум должен также действовать и сдерживать чувства до известной границы“. А дали в действителност специализиралата се в областта на психиатрията
е подозирала психо-патологична диагноза при знаменития писател, можем все
пак да предполагаме…
Друг съществен момент, произтичащ от по-плътното съобразяване с характеристиката на текущия исторически момент, бе идейно подсказан още навремето от Иван Илчев в цитираното вече изследване, когато се обръща внимание
кои бележити българи са реагирали на обидите на Л. Андреев. В друг свой материал същият автор цитира откъс от писмо на известния с русофилските си
пристрастия най-бележит български писател Иван Вазов до редакцията на в.
„Пряпорец“: „Ние дълбоко съжаляваме, че тъй много четения у нас руски писател се е унизил до степента на вулгарен ругател на народа, който заслужава
всичките симпатии на славянския свят за неотдавна преживените си нещастия и
за своята беззаветна любов към велика Русия“ – пише той (Радославов 1993:
93). В цитираното становище на д-р А. Головина деликатността не е най-характерната черта. Особено видно е това в текста от последния абзац, където става
дума за българското отношение към освободителното дело на царска Русия. В
същото време в текста на писмото има силно смегчаване на личното ego. А това
говори вече за елементи на научност и такт.
През дългия си съзнателен 83 годишен живот д-р Анастасия Головина остава вярна на преклонението си към руския език, към руските наука и култура. В
уверение на това говори и подарената домашна бебешка снимка на първородната, кръстена с нейното име внучка, надписана от осиновения още от най-ранна
възраст Юрий Ал. Головин – „Дорогой бабушке Насте – от внучки – 27.01.31“…
И като млада, независимо дали е редактор на в. „Работа“ или е политическа сътрудница на Батенберг, и като възрастна, всецяло отдадена на медицината и
здравеопазването, тя си остава убеден ратник за двустранно българо-руско приятелство – основано както върху признателността към руския народ заради Освобождението от 1878 г., така и на съобразяването, особено от страна на политическите елити на родината и на прародината ѝ, с националните особености и
противоречия на България и на Балканите.
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БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ СРЕЩУ ИМПЕРСКИЯ „СТЪКЛЕН
ПОХЛУПАК“ НАД БАЛКАНИТЕ (ЮЛИ–ОКТОМВРИ 1903)
Тодор Радев
THE BULGARIAN DIPLOMACY AGAINST THE IMPERIAL “GLASS COVER” OVER THE
BALKANS (JULY–OCTOBER 1903)
Todor Radev
Abstract: The report follows and analyses the actions of the Bulgarian diplomacy in the final stage
of the Balkan crisis (1902–1904), provoked by the radical operations of the Bulgarian revolutionary
nationalism in Macedonia and Edirne Thrace. The diplomatic moves considered by the Principality
of Bulgaria draw on the provisions envisaged in Article 23 of the Treaty of Berlin (1878) and on the
firman establishing the Bulgarian Exarchy (1870), and are directed against the territorial status quo
established by the Great Powers on the Balkans, which has been most zealously supported especially by
Russia, Austria-Hungary, and Germany.
Keywords: Bulgarian conservative nationalism, Bulgarian revolutionary nationalism, Bulgarian
irredentism, Bulgarian diplomacy, Great powers, Balkan crisis (1902–1904)

В началото на ХХ век дипломацията на Княжество България, приоритетно
ангажирана със съдбата на останалите под пряка османска власт съотечественици, действа при неблагоприятни външнополитически условия. Освен с националните програми на съседните балкански държави, иредентистката идея
за автономия на Македония и Одринска Тракия се сблъсква и с политиката на
Русия, Австро-Унгария и Германия по Източния въпрос. Въпреки различните
съображения, в балканската си дипломация трите велики сили имат обща актуална цел – запазване на статуквото в Европейска Турция. И ако Германия заема по това време доминиращи икономически, военни и политически позиции
в Османската империя, то Русия и Австро-Унгария получават от „европейския
концерт“ неофициален статут на най-ангажирани с балканските национални
проблеми велики държави. Тази специфична ситуация най-често се илюстрира
с приписвания на княз Алексей Лобанов-Ростовски (руски външен министър
през 1895–1896 г.) израз, повеляващ поставянето на Балканите „под стъклен
похлупак“ (Дюлгерова 1999: 17).
Имперският руско-австро-унгарски „стъклен похлупак“ притиска клокочещите балкански национализми в момент, съвпадащ с изграждането на военнополитическите съюзи за предстоящата Първа световна война. Вече са създадени
Тройният съюз (Германия, Австро-Унгария и Италия) и руско-френската Антанта. Единствено Великобритания, въпреки прагматичните си тежнения към
Антантата, все още се дистанцира от очерталите се полюси в „европейския концерт“ и се опитва да играе дезинтегрираща роля спрямо изпадналата под силно
германско влияние Османска империя. На прага на ХХ век обаче Форин офис
е принуден да преглъща неприятната си дипломатическа изолация в сферата на
Източния въпрос. При това положение, въпреки нееднозначните нюанси в балканската политика на Франция и Италия, българският иредентизъм се оказва
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под смазмващата дипломатическа преса на Русия и Австро-Унгария, гравитиращи към противостоящите военно-политически блокове на великите сили. Начало на продължилото цяло десетилетие взаимноизгодно сътрудничество между
Санкт Петербург и Виена поставят двустранните споразумения от 1897–1898
г., с които външните министри граф Михаил Муравьов и граф Агенор Голуховски декларират надзора на двете империи върху балканското статукво (Вечев
1983: 222–230; Киняпина 1994: 192–194; Дюлгерова 1994: 90–117; Палангурски 1996: 241–245; Мишев 2005: 178–179; Прешленова 2017:
235–236). Конкретното решение на Певческий мост и Балхаусплац обезпечава
благополучния за Османската империя финал на Близкоизточната криза (1894–
1898), но на тази политика по Източния въпрос се основава и дипломатическия
синхрон между граф Голуховски и следващия руски външен министър граф Владимир Ламздорф при предизвиканата от българския иредентизъм Балканска
криза (1902–1904). От имперския „стъклен похлупак“ над Балканите повече
ползи все пак извлича Австро-Унгария, тъй като скроената предимно за ВМОРО и ВМОК1 „усмирителна риза“ дискредитира традиционния освободителен
ореол на Русия сред българската общност в Княжеството, Македония и Одринска Тракия. При това положение както официалните, така и неофициалните
фактори на българския иредентизъм са принудени да търсят специфични тактически средства, с които да вбият клин в декларираната от Санкт Петербург
и Виена обща политика по балканските проблеми. Ролята на такъв клин и при
Горноджумайското въстание през 1902 г., и при Илинденско-Преображенското
въстание през 1903 г. играе идеята, че един от вариантите за ефективен резултат
от тези радикални акции е възможната хабсбургска окупация на Македония по
примера на архетипния случай с Босна и Херцеговина (Попов 1974: 23–26;
ЦДА-София, ф. 3К, оп. 8, а. е. 420, л. 6–7). Колоритен пример за тази тактическа алтернатива е срещата на Тома Карайовов на 22 юни 1903 г.2 в „Ориент
експрес“ с пътуващия към Цариград австро-унгарски военен аташе в София
подполковник Владимир Гийзл. Изпълняващ подготвената от софийското Задгранично представителство на ВМОРО тайна мисия, Т. Карайовов се опитва да
убеди дипломата, че съществувала готовност на ВМОРО да призове българите
в Македония да сключат уния с Католическата църква или да признаят църковната власт на Карловацкия патриарх, за да се подготви австро-унгарската окупация на тази османска провинция. „Още миналата година в конференции – оп1

2

Използват се най-популярните съкратени названия на двете основни формации на българския революционен национализъм в Македония и Одринска Тракия: разполагащата с Централен комитет в Солун и Задгранично представителство в София ВМОРО – Вътрешна
македоно-одринска революционна организация (вместо приетото през 1902 и използваното
в хронологическите граници на настоящото изследване ТМОРО – Тайна македоно-одринска революционна организация, която е идентична с първичния си документиран оригинал
БМОРК – Български македоно-одрински революционни комитети) и ВМОК – Върховен македоно-одрински комитет, резидиращ в София.
Текстът следва Юлианския календар (т.нар. стар стил), действал в България и респективно в
българската дипломатическа документация до 1916 г.

Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов
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исва Вл. Гийзл в доклада си думите на своя неочакван спътник от София до гара
Вакарел – беше разисквано между водачите на движението и по-късно беше решено да се замоли Негово Величество царят и крал Франц Йосиф за защита на
македонските българи и те да бъдат поставени под протекторат на Негово Величество“ (Билярски 2010: 490). Без напълно да се пренебрегва готовността на
част от австро-унгарския политически и военен елит за дългосрочни действия
в това направление, ръководената според консервативните принципи на граф
Голуховски дипломация на Балхаусплац изключва възможността за подобно
перспективно сътрудничество между двуединната монархия и революционните
фактори на българския иредентизъм (Мишев 2011: 185–194).
Илинденско-Преображенското въстание безспорно е връхната точка в Балканската криза, обхващаща хронологическия диапазон от септември 1902 до
март 1904 г. Тази най-масова изява на българския революционен национализъм
е вплетена и в дипломатическите ходове на Княжество България, призвано да
изпълнява функциите на „Пиемонт“ за разпокъсаната от Берлинския договор
българска нация. Историческите извори дават индикации, че княз Фердинанд
и доминираното от представители на стамболовистката Народнолибералната
партия правителство на ген. Рачо Петров имат предварителни сведения за започналия на 20 юли 1903 г. в Битолския революционен окръг на ВМОРО бунт
(Из тайния архив на българския цар Фердинанд 2001: 33–35; Христо Матов за своята революционна дейност 2001: 56; ЦДА-София, ф.
3К, оп. 8, а. е. 532, л. 72–79). Наред с множеството причини, въстанието е подготвено и като радикална реплика на руско – австро-унгарския Виенски проект от февруари 1903 г., иронизиран като „пъдарски реформи“. Същевременно
подготовката на Илинденско-Преображенското въстание може да се третира и
като рискован тактически ход на българската дипломация с идеята революционната опасност да принуди Високата порта да сключи директно споразумение
с васалното Княжество България за някаква минимална степен на административна автономия в Македония и Одринско. За това свидетелства дипломатическата мисия на Григор Начович в Цариград през май-юни 1903 г. (Радев 2014:
351–368). Нейният неуспех всъщност е окончателен „Рубикон“ за вече взетото от ВМОРО решение за „повсеместно-стратегическо въстание“. Предприет
по внушение на британската дипломация, българският демарш в столицата на
сюзеренната държава е опит за пробив в „стъкления похлупак“ чрез ефективно
българо-турско споразумение, което да бъде сигнал за отмяна на подготвената
радикална акция. Напълно закономерно идващото от София предложение е
отхвърлено от Високата порта с активното съдействие на руския и австро-унгарския посланик в Цариград – Иван Зиновиев и Хайнрих Каличе.
Вестта за началото на въстаническите действия в Битолско заварва княз
Фердинанд на австро-унгарска територия – в неговото имение Пуста Мазош
(Пусто поле) в Карпатите. Разполагащ с предварителни сведения за приблизителната начална дата на бунта, монархът предприема пътуване в чужбина, прилагайки станалия вече традиция свой подход при подобни екстремни ситуации.
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Изпратената на 23 юли 1903 г. телеграма на Никола Ламбрев (високопоставен
секретар в княжеския Таен кабинет, в който началник е Страшимир Добрович)
до Пуста Мазош уведомява княза както за събитията в Битолския вилает, така и
за първите реакции на българското правителство по този повод. От текста личи,
че в сложната политическа обстановка специфичната княжеска методика в известна степен е възприета и от ръководещия Външното министерство премиер
Рачо Петров, и от вътрешния министър Димитър Петков (водач на управляващата Народнолиберална партия). Точно по това време те напускат столицата
и предприемат пътуване в провинцията (Из тайния архив 2001: 57). Така в
първите дни след официално потвърдените сведения за започналите в Битолско
въстанически акции чуждите дипломати и журналисти в София умишлено са
оставени без директна връзка с най-важните персонални фактори в държавното
управление на Княжеството. В началната фаза на въстанието функциите на министър-председателя в столицата временно са поети от тясно свързания с факторите на българския революционен национализъм министър на правосъдието
Никола Генадиев.
Въстанието в Македония и Одринска Тракия продължава от 20 юли до
началото на октомври 1903 г. Въпреки първоначалната идея за едновременно
начало на въстаническите действия в цялото оперативно пространство, различната готовност за действия в отделните революционни окръзи на ВМОРО
налагат прилагането на стъпаловиден времеви подход. Във военно-техническо
отношение преобладават т.нар. партизански и терористични действия, предвидени в изработените със съдействието на офицери от българската армия проектоплан и план (Билярски 1987: 213–219; Билярски 1992: 196). Въстаническите формации включват както вътрешни четнически отряди, така и навлезли
от Княжеството чети преди и по време на въстанието. Най-съществените сблъсъци между въстаниците и османските войски са съсредоточени в Битолско
(започнали на Илинден – 20 юли), Одринско (започнали на Преображение – 6
август) и Серско (започнали на Кръстовден – 14 септември). При очерталата се
неблагоприятна политическа конюнктура българският революционен национализъм няма никакъв шанс за военен успех. Единствените реални възможности
за някакъв позитивен резултат остават в сферата на дипломацията, където кървавата македоно-одринска жертва може да се използва за български пробив в
имперския „стъклен похлупак“.
На 28 юли 1903 г. ръководеното от министър-председателя Рачо Петров
Министерство на външните работи и изповеданията (МВнРИ) изпраща специален мемоар до дипломатическите представителства на великите сили и балканските държави в София и до българските дипломатически и търговски агенти
(Освободителната борба на българите в Македония и Одринско
1978: 339–358). В него подробно е описан терорът на османската власт върху
българското население в Косовски, Битолски, Солунски и Одрински вилает
през последните три месеца. Представените факти са обобщен резултат от ста-
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тистическите сведения на Екзархията и българските търговски агенти в Македония и Одринска Тракия. Българското правителство опровергава аргументирано
обвиненията на Високата порта, че Княжеството е подбудител на започналото
въстание. Мемоарът внушава, че с действията си османската власт демонстрира
своето нежелание да приложи Виенската реформена програма. „Какво произтича – заключава текстът – от всичко това? Изтерзано да чака осъществяването на
обещанията за по-добра участ, българското население в европейските вилаети
на Турция, съветвано само от отчаянието, се хвърли по пътя на революцията;
току-що избухна въстаническо движение в Монастирския (Битолския – Т. Р.)
вилает, отоманска провинция, разположена на 250 километра от границите на
Княжество България. Причините за тази революция днес са известни, а отговорността – още от сега установена: Високата порта не ще може вече да обвинява в това Княжеството“ (Освободителната борба 1978: 357–358).
В синхрон с мемоара на българското правителство на същата дата (28 юли
1903 г.) ръководеното от д-р Христо Татарчев и Христо Матов Задгранично
представителство на ВМОРО в София изпраща актуална декларация до дипломатическите агентства на великите сили в българската столица. Посоченото в
документа авторство на Централния комитет на ВМОРО в Солун е фиктивно.
Истинските съставители на текста са Христо Татарчев, Христо Матов и Симеон Радев (Татарчев 1989: 247–248). Декларацията представя избухналото въстание като „масова въоръжена отбрана“ на християните срещу жестокия терор
на османската власт. Заявено е, че само намесата на „европейския концерт“ е в
състояние да спре кръвопролитието. Без изрично споменаване на Виенския реформен проект се подчертава, че неговите палиативни препоръки дори са поощрили ислямския фанатизъм и безогледните насилия на османската държава
върху нейните християнски поданици. Чрез декларацията си ВМОРО предлага
на великите сили кратък, ясен и изпълним вариант за допълнение на Виенската
реформена програма: със съгласието на великите държави да бъде назначен за
главен управител на Македония християнин, непринадлежал никога на османската администрация; установяване на постоянен и ползващ се с широки правомощия международен контрол. Впоследствие декларацията на ВМОРО е популяризирана и чрез статия на Симеон Радев във в. „Вечерна поща“ (В. Вечерна
поща, бр. 735, 2 август 1903). Използвани са и установените връзки на Задграничното представителство с ръководения от Ноел Бъкстон „Балкански комитет“ в Лондон. Вероятно по този канал декларацията достига до авторитетните
представители на лондонската преса „Times“ и „Daily Cronical“ (Вътрешната
македоно-одринска революционна организация 2007: 310, 312).
Синхронизираните инициативи на българската дипломация и Задграничното представителство на ВМОРО пред „европейски концерт“ всъщност са насочени приоритетно към Великобритания, Франция и Италия – великите сили,
които изразяват в различна степен недоволство от консервативния характер на
подкрепяната от Германия Виенска реформена програма на Русия и Австро-
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Унгария. Дипломатическите действия в посока Санкт Петербург, където дипломатически агент е ползващият се с високо княжеско благоволение Димитър
Станчов, не са напълно пренебрегнати, но правителството на Р. Петров демонстрира традиционната за стамболовистите прозападна ориентация. Лишената
от алтернатива русофилска външна политика на предшестващия прогресивнолиберален кабинет на Стоян Данев е отчетена като инерционно движение на
националния въпрос в „задъдена улица“, тъй като следваният от руския външен
министър граф Ламздорф балкански политически курс неочаквано се оказва
най-активен настоящ противник на българския иредентизъм. Показателено в
това отношение е взетото под силния натиск на Певческий мост решение от 30
януари 1903 г., с което правителството на д-р Ст. Данев разформирова функциониращите по това време два Върховни комитета в София – ВМОК (Стоян
Михайловски – Иван Цончев) и ВМОК (Христо Станишев – Тома Карайовов).
Поради факта, че в началната фаза на Илинденско-Преображенското въстание
Княжество България няма дипломатически представителства в Лондон и Рим,
т.нар. Втори стамболовистки режим поставя обясним акцент върху действията
на българския дипломатически агент в Париж. Симптоматичен в този контекст
е поверителният рапорт на д-р Любомир Золотович до премиера Р. Петров от
31 юли 1903 г. В него дипломатическият агент изтъква, че е обосновал прагматичната декларация на ВМОРО както в Ке д’Орсе, така и пред парижките посланици на Русия и Австро-Унгария княз Урусов и граф Кински. Представителите на френската, руската и австро-унгарската дипломация съветвали настоятелно Л. Золотович да докладва в София, че евентуална намеса на българската
армия в Македония и Одринско ще се сблъска с категоричното неодобрение на
великите сили и последиците за България от една несвоевременна война срещу
Османската империя ще са негативни както при поражение, така и при победа.
Предприетият от българския дипломат опит за разговор по същата тема в британското посолство в Париж не се осъществява поради отсъствието на посланика (Освободителната борба 1978: 363–367).
Сондажите във френската столица свидетелстват, че софийското МВнРИ
и Тайният кабинет на княз Фердинанд се опитват да експлоатират в полза на
националната кауза най-същественото безпокойство на всички велики сили от
екстремните събития в Европейска Турция – опасността от българо-турска война, която би могла да взриви мира в Европа. Показателни са данните от преписката между Никола Ламбрев и резидиращия в Пуста Мазош княз Фердинанд.
С писмо от 4 август 1903 г. секретарят на Тайния кабинет осведомява монарха
за контактите с дипломатическите представители на великите сили в София,
проведени от него и от министър-председателя Р. Петров. Руският дипломатически агент предупредил Н. Ламбрев, а по този начин индиректно и княз Фердинанд, че няма вариант ангажираната с проблемите в Далечния изток Русия да
промени своята балканска политика. Георгий Бахметиев се опитвал убедително
да оправдае крайно непопулярното в България руско отношение към тежките
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катаклизми в Европейска Турция с позицията на германската дипломация като
главен защитник на османския интегритет. „Руският агент – информира Ламбрев – е поверил съвършено конфиденционално на Р. Петрова, че поведението на
Турция се окуражава от Германия... и че руското правителство не иска сериозно
да се заеме с разрешението на македонския въпрос сега, защото е заето в Япония
и Манджурия и не желае да се увлича в постъпки, които могат да доведат до военно стълкновение (Из тайния архив 2001: 62).“ Същевременно Г. Бахметиев избягвал да говори за мемоара на българското правителство от 28 юли. Позиция по този български демарш демонстрирал австро-унгарският шарже д’афер
Йохан фон Форгач. Представителят на Балхаусплац изразил пред Н. Ламбрев
тревога, че „мемоарът бил направен с такива изражения, че това би могло да оскърби Турция, че едва ли не сме искали с тона, който сме държали, да провокираме Турция да ни обяви война, каквато ний самите, макар да сме я искали, не
сме смеяли да я обявим, а сме искали Турция да я обяви... (Из тайния архив
2001: 62)“. Секретарят на Тайния кабинет повторил изтъкнатия в мемоара аргумент, че България не следва да носи отговорност за въстание, избухнало твърде
далеч от нейните граници. Н. Ламбрев дава сведения на княза и за разговора си
с френския дипломатически агент Ернест Бургарел, който също определил тона
в мемоара на българското правителство като остър и предизвикващ подозрения
за провокативна политика на васалното Княжество спрямо сюзеренната му Османска империя. На тази забележка секретарят на Тайния кабинет отговорил, че
вместо тенденциозно да упрекват България в подстрекателство, великите сили
би следвало да принудят Високата порта да осигури сносен живот на християните в нейните европейски вилаети. Н. Ламбрев дори си позволява да заяви на
дипломатическия представител на Франция, че предизвиканото от османските
жестокости във вилаетите войнствено настроение в периодичния печат и сред
обществеността в Княжеството могат да принудят правителството „да тръгне
по направлението на тия възбудени чувства“ (Из тайния архив 2001: 63). По
всяка вероятност целенасоченият ход на секретаря на Тайния кабинет с военната заплаха е продиктуван от княз Фердинанд, тъй като е недопустимо неговият
доверен служител да си позволи своеволие по такъв деликатен проблем на българската външна политика.
Желаният от княза ефект е постигнат и Ернест Бургарел моментално информира Ке д’Орсе за разговора с Н. Ламбрев. Това личи от изпратения на 5
август 1903 г. поверителен доклад на българския дипломатически агент в Париж до МВнРИ в София. В него е описан разговора на Любомир Золотович
с директора по политическите въпроси във френското Външно министерство
Жорж Когордан. Високопоставеният служител на Ке д’Орсе бил силно впечатлен от мемоара на българското правителство и идващата от София допълнителна дипломатическа информация. Съветите му били насочени главно към идеята
да се избегне на всяка цена възможната българо-турска война. „Ние – заявил
Ж. Когордан – които винаги сме ви давали приятелски съвети, настояваме още
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веднъж да избягвате всякакъв въоръжен конфликт с Турция. Оставете да се развива историята, която досега почти винаги се е развивала във ваша полза; не
ускорявайте събитията, защото една такава прибързаност би се обърнала срещу
вас. Не рушете бъдещето, което ви принадлежи при положение, че можете да
чакате.“ (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1, а. е. 1880, л. 86–87). В доклада Л. Золотович дава важни сведения на МВнРИ и за разговора си с британския шарже
д’афер във френската столица Уилсън. Представителят на Форин офис заявил,
че въпреки критичното си отношение към Виенската реформена програма Великобритания няма намерение да оспорва ефективно балканската политика на
Русия и Австро-Унгария. Освен това Уилсън изтъкнал пред Л. Золотович, че
според британския премиер Артър Балфур и неговия външен министър маркиз
Лансдаун задължителното условие за по-съществени реформи в размирните вилаети е Високата порта да бъде оставена безпроблемно да потуши започналото
въстание (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1, а. е. 1880, л. 87).
Очакваният от княз Фердинанд сигнал за приключване на „отшелничеството“ му в Пуста Мазош са сведенията за предстоящите височайши визити при
император Франц Йозеф във Виена. С поверителен доклад от 13 август 1903
г. дипломатическият агент в австро-унгарската столица д-р Михаил Шишманов
осведомява премиера Р. Петров, че на 19 август предстои посещение на британския крал Едуард VII, а на 5 септември – визита на германския кайзер Вилхелм
II. Българският дипломат информира ръководещия МВнРИ министър-председател, че към средата на септември във Виена ще пристигне и руският император. „Тая среща между двамата императори (Франц Йозеф и Николай II – Т. Р.)
– подчертава М. Шишманов – ще бъде, тъй да се каже, съдбоносна за разрешението на македонската криза.“ (Освободителната борба 1978: 402). По всяка вероятност тези сведения на българския дипломатически агент достигат по
телеграфа в Пуста Мазош директно от Виена или индиректно от София (чрез
Тайния кабинет, който по установени правила получава дипломатическите донесения паралелно с МВнРИ). За княз Фердинанд това е знак, че ИлинденскоПреображенското въстание в качеството му на тактически ход на българския
иредентизъм е постигнало своето дипломатическо предназначение. Идващата
от Виена важна информация е предоставена конфиденциално и на Задграничното представителство на ВМОРО. В шифровано писмо на Христо Татарчев до
Христо Матов от 20 август 1903 г. се обосновава необходимостта от засилване
на въстаническите действия в Македония и Одринско преди предстоящите срещи на европейските короновани особи. „За това – категорично препоръчва д-р
Татарчев – трябва да им се дадат по-големи ефекти, за да се въздействува както
на тях за по-широки реформи, така и за да се разбият инсинуациите на неприятелските държави към нашето дело.“ (Татарчев 1989: 253).
Княз Фердинанд пътува от Пуста Мазош през Румъния и пристига в България на 18 август 1903 г. Той не се завръща в София, а се установява в Евксиноград – най-отдалечената от столицата княжеска резиденция. По негово
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нареждане там пристига премиерът Р. Петров заедно с всички министри от
стамболовисткия кабинет. Продължителните заседания на монарха и правителството в Евксиноград, а не в София, предизвиква множество критични оценки в българския периодичен печат. В публикувана на 23 август 1903 г. уводна
статия във в. „Вечерна поща“ Симеон Радев третира неочакваното „преселение
на върховните власти“ с горчива ирония. „Съвещанията в Евксиноград – пише
талантливият млад публицист – ще станат при една театрална постановка, по
вкуса на княз Фердинанда. Целият свят узна, че след своето връщание от чужбина той вика министрите си на важен съвет. Вниманието на дипломаацията се
е спряло върху Евксиноград. Очаква се думата на България. И тя не може да не
я каже. Защото нейното мълчание би било изтълкувано като едно самопризнание на безсилие.“ (В. Вечерна поща, бр.754, 23 август 1903). В конкретния случай журналистическото жило не е насочено в най-правилната посока. Защото
с предумишлената „театрална постановка“ и с мистериозното „мълчание“ по
въпроса за предстоящата македоно-одринска политика на България князът и
правителството допълнително подклаждат опасенията на великите сили от възможен българо-турски военен конфликт, който би могъл да подкопае не само
балканското, но и общоевропейското статукво. Същевременно най-важните
български официални фактори, обвинявани в българската преса, че не се ангажират решително със съдбата на въстаналите съотечественици в Македония и
Одринско, а с организацията на предстоящите парламентарни избори, изчакват
резултатите от предстоящите срещи на най-високо ниво във Виена.
„Мълчанието“ в Евксиноград, предназначено за поддържане на напрежението в дипломатическите агентства и сред журналистите в София, не означава, че
външната политика на Княжество България по националния въпрос е осъдена
на позорно бездействие. Отчитайки продължаващото критично отношение на
Великобритания, Франция и Италия към руско – австро-унгарския „стъклен
похлупак“, българската дипломация се стреми да ангажира тези велики сили за
евентуален дипломатически натиск в Санкт Петербург и Виена за задълбочаване на проектираните реформи в Европейска Турция. Софийското МВнРИ перманентно напомня в Париж (по този начин индиректно и в Лондон, и в Рим,
където все още няма негови дипломатически представителства), че въпреки
миролюбивите намерения на правителството опасността от война между България и Османската империя е от най-висока степен. За това свидетелства нотата
до Ке д’Орсе (документът целенасочено е изпратен и до българските дипломатически агенти в Санкт Петербург и Виена) от 31 август 1903 г. В нея се описват
жестоките репресии на Високата порта както срещу въстаниците, така и срещу
мирното българско население в Македония и Одринско, съпроводени с концентрация на турски войски в непосредствена близост до границите на Княжеството, въпреки стремежа на стамболовисткото правителство да следва „по ръба на
бръснача“ коректно поведение. „Моля Ви, г-н дипломатически агент – обръща
се премиерът Р. Петров към Л. Золотович – да предадете горното на правител-
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ството, към което сте акредитиран, като изразявам надеждата, че то ще оцени
Вашето действие като ново доказателство за лоялното разположение на Княжеското правителство и за твърдата решимост, която то винаги е имало, да избягва
всичко, което би могло да компрометира мира. Но ако и след тази крачка ние
не получим уверения, способни да разпръснат нашите опасения относно това,
което става понастоящем в Турция, ние ще бъдем готови за всякаква евентуалност и да се предпазим от всяка изненада.“ (Освободителната борба 1978:
436–437). На 1 септември Л. Золотович отговаря с кратка телеграма, а на 8 септември 1903 г. описва в подробен рапорт изпълнението на поставената му задача. Рапортът информира министър-председателя за проведеното на 6 септември
заседание на френското правителство, което решило в основни линии да подкрепи действията на Русия и Австро-Унгария по Източния въпрос. Българският дипломат дава сведения за предстоящото изпращане на френска и италианска ескадра в османски териториални води. Той обръща специално внимание на
митингите във Великобритания, дейността на лондонския „Балкански комитет“
и статиите в авторитетни британски вестници в подкрепа на българската кауза в Македония и Одринска Тракия, които подклаждали известни надежди за
британска инициатива за по-съществени реформи в Европейска Турция (ЦДАСофия, ф. 176К, оп. 1, а. е. 1880, л. 2–3). Всъщност тези надежди, отбелязани в
рапорта на Л. Золотович, се подклаждат и от актуалните репортажи на изпратените в София британски журналисти, които обосновават реалната възможност
Балканската криза да ескалира чрез избухване на българо-турска война. Неслучайно публикуваните по това време в британската преса репортажи от българската столица са в полезрението на княз Фердинанд (ЦДА-София, ф. 3К, оп.
6, а. е. 269, л. 253). Добитите от френските дипломатически канали сведения
от австро-унгарската столица обаче изглеждат обезсърчителни и за приведените
в действие революционни аргументи, и за възможните военни перспективи на
българския иредентизъм. „Последните известия – предупреждава Л. Золотович
в споменатия рапорт от 8 септември, – идващи от Виена след свижданието на
императорите Франц Йосиф и Вилхелм II и на канцлерите Голуховски и Бюлов,
че германското правителство било изказало мнението, прието и от австрийския
канцлер и, ако е вярно, от руското правителство, да се оставят на Турция „развързани ръцете“, за да потуши въстанието в Македония, възбуждат тук по-големи страхове за едно косвено насърчение на Турция да прибегне евентуално и
към нападение на Княжеството.“ (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1, а. е. 1880, л. 1).
Констатираното от българската дипломация засиленото внимание на германската дипломация към националните катаклизми в Европейска Турция
не е случайна реакция на Вилхелмщрасе. Поела функциите на главен гарант за
османската териториална неприкосновеност, Германия внимателно следи и се
стреми да бъде опекун на руско – австро-унгарските реформени инициативи.
„Германското правителство – заявява германският външен министър барон
фон Рихтхофен в доклад до кайзер Вилхелм II от 18 (по нов стил 31) август
1903 г. – още при първото избухване на въстанието не е оставило да се съмняват
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нито в София, нито където и да било, че при сегашното положение на нещата
в света счита запазването на статуквото на Балканския полуостров равносилно на запазването на мира в Европа.“ (Освободителната борба 1978: 408).
За Вилхелмщрасе е пределно ясно, че с провокативната си балканска политика
Великобритания подклажда българо-турска война, която би могла да активира
Източния въпрос и да предизвика голям конфликт между континенталните велики сили (Пантев 1971: 25–26; Стателова и др. 1994: 317). По този повод
съществува пълно единодушие между Германия и Австро-Унгария по време на
Илинденско-Преображенското въстание. Важно свидетелство за това единодушие е записката на германския канцлер Бенедикт фон Бюлов за неговите разговори с император Франц Йозеф и граф Агенор Голуховски при следената с
напрегнато внимание от българската дипломация визита на кайзер Вилхелм II
във Виена в началото на септември 1903 г. (Освободителната борба 1978:
451–454). Отношението на Втория райх към развитието на Балканската криза
(1902–1904) е обект и на подробен геополитически анализ в паметна бележка
на граф Голуховски точно по повод споменатия негов разговор с германския
кайзер. Документът, писан към средата на септември 1903 г., свидетелства, че
Германия и Австро-Унгария считат за невъзможно оцеляването на раздираната
от национални и конфесионални проблеми Османска империя. Двете велики
сили обаче са привърженици на идеята за нейния бавен и контролиран разпад,
обвързан с тезата за необходимото равновесие между балканските държави. Диалогът разглежда целите на британската провокативна политика на Балканите,
допускаща появата на автономна Македония като вариант, изгоден за българския иредентизъм. Германският кайзер и австро-унгарският външен министър са единодушни, че този вариант ще предизвика нежелана от Берлин и Виена бърза дезинтеграция на османската държава (Освободителната борба
1978: 477–485). „Що се отнася до намека на Ваше Величество – заявява граф
Голуховски на кайзер Вилхелм II с пределна откровеност – за тайни машинации от страна на Англия по отношение на Константинопол, бих си позволил да
допълня Вашето убедително обяснение с това, че Русия изобщо не би трябвало да получи Константинопол нито от ръцете на Англия, нито от нашите ръце.“
(Освободителната борба 1978: 482). Цитираните изворови данни свидетелстват, че възспиращ механизъм върху развитието на българския национален
въпрос е не само спуснатия над Балканите руско – австро-унгарски „стъклен
похлупак“. Водената от София иредентистка външна политика е следена „под
лупа“ от великите сили и в контекста на техните идеи за бъдещето на „Втория
Рим“ и геостратегическата зона на Проливите.
Този тип високостойностни дипломатически документи са автентични чужди извори, формиращи обективна представа както за сизифовските усилия на
българската дипломация при апогея на Балканската криза (1902–1904), така и
за опасенията на „европейския концерт“ от потенциалните амбиции на водената от Княжество България външна политика. Показателна точно в този смисъл
е една шифрована телеграма, изпратена от германския посланик в Цариград до
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Вилхелмщрасе около месец след виенската визита на кайзер Вилхелм II. Текстът
в секретния документ описва разговор на Маршал фон Биберщайн с австро-унгарския посланик в османската столица Хайнрих Каличе. Телеграмата осветлява допълнително проведените на най-високо държавно ниво във Виена германо
– австро-унгарски разисквания, засягащи българския национален въпрос. Според барон Каличе българите очевидно се стремят към автономия на Македония,
подготвяйки на тази османска провинция известната съдба на Източна Румелия. „Ако това се увенчае с успех – предупреждава австро-унгарският посланик,
– то България ще стане велика сила, при което ще се създаде положение, което
противоречи на интересите на двете императорски сили (Русия и Австро-Унгария – Т. Р.). Никой не би могъл да предрече в каква посока би се движила
тази нова велика сила. Русия би трябвало да се страхува, че тя ще попадне в антируски попътни води, но и Австро-Унгария не би могла да бъде сигурна, че
велика България един ден няма да се споразумее с Русия относно Константинопол. От това именно произлиза необходимостта да се запази териториалното
статукво.“ (Освободителната борба 1978: 489).
На този фон на голямата европейска политика по Източния въпрос дипломацията на Княжество България предприема пълен завой към принципите на консервативния български национализъм, базирани на възможностите за
изгодно поне за известно време българо-турско споразумение. Но ако преди
Илинденско-Преображенското въстание насочващият към преговори с Високата порта външен подтик идва от провокативните внушения на британската
дипломация, то при епилога на въстаническите действия в Македония и Одринско тази алтернатива неслучайно е подкрепена от Вилхелмщрасе и Балхаусплац. Съгласуваните позиции на Германия и Австро-Унгария по развитието
на Балканската криза са обект на рапорт, изпратен на 11 септември 1903 г. от
българския дипломатически агент във Виена до премиера Р. Петров. Основавайки се на проведени разговори с представител на Балхаусплац и на публикации във виенската преса, Михаил Шишманов констатира, че Австро-Унгария
би посрещнала със задоволство евентуално споразумение между България и
Османската империя за спиране на кръвопролитията в Македония и Одринско.
„Видях се – докладва д-р Шишманов – след дълга пауза и с турския посланик
Махмуд Недин бей, който, зарадван, разбира се, от новината за едно споразумение между нас и Турция, ми съобщи, че голяма заслуга в постигванието на
това споразумение (т.е. евентуалните българо-турски преговори – Т. Р.) имал
германският император Вилхелм II, който, още преди да дойде във Виена, бил
настоятелно съветвал турския посланик в Берлин и респективно султана чрез
германския посланик в Цариград да направят турците всевъзможното, за да избегнат каквато и да е европейска намеса, но да се споразумеят с българите. В
същия дух император Вилхелм и граф Бюлов били говорили на граф Голуховски
при последното посещение на първия във Виена.“ (ЦДА-София, ф. 176К, оп.
1, а. е. 1880, л. 305–306). Необходимо е обаче да се отбележи, че инициативата на българската дипломация за нови българо-турски предговори предхожда

Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов

163

идващите от Виена имперски съвети. Непосредствено след установяването си
в Евксиноград княз Фердинанд подготвя изпращането на Григор Начович в Цариград като дипломатически агент, който да разполага и със специален мандат
да води преговори за споразумение между васалната и сюзеренната държава. За
това свидетелства написаното на 21 август 1903 г. собственоръчно от монарха
емоционално писмо. „Принуден съм да Ви кажа – обръща се князът към найподходящия за мисията български дипломат, – че Вашето отивание в Цариград
е една крайна необходимост, и Вий, като патриот, като българин, любящ своето
Отечество, не можете да не приемете при сегашните обстоятелства този пост!
Вий знаете много добре, че ний нямаме человек, който би могъл да Ви замести
там, за това Ми е непонятно, че под предлог на евентуални несполуки или лични
неудобства, Вий се отвличате от тая мисия. Мене ми се чини, че само там гдето
има жарко сражение и адска борба, там има и лаврови венци и славна победа...
Да повторя: Вий ще идете веднага в Цариград, ще Ви дам за помощник полковник Фичев, един от най-способните наши генералщабни офицери. Господин
Гешов (дипломатическият агент Иван Стефанов Гешов – Т. Р.) като невъзможен
в Цариград е вече повикан назад... “ (ЦДА-София, ф. 3К, оп. 8, а. е. 531, л. 13).
В известна степен идеята за поредното изпращане на Гр. Начович в Цариград е свързана и с дипломатическите сондажи, предприети от Високата порта
чрез османския комисар в българската столица Али Ферух бей. Действията на
османската дипломация по всяка вероятност са последица от споменатите съвети на кайзер Вилхелм II. Сведенията на самия Начович по този повод показват,
че чрез дипломатическия си представител в София султан Абдул Хамид II предлага на своя васал княз Фердинанд сключването на двустранен таен съюз за срок
от 10 години (БИАНБКМ-София, ф. 14, а. е. 385, л. 89–91). След двукратен
отказ поради убеждението си, че ръководещият МВнРИ министър-председател
ген. Рачо Петров не притежава необходимите дипломатически качества да направлява предстоящите преговори, Гр. Начович приема предложението с условието предстоящата мисия да бъде под директен княжески контрол. На 20 септември 1903 г. ветеранът на българската дипломация потегля за Цариград със
специално акредитивно писмо на княз Фердинанд до султана (Китанов 2004:
65). Пристигането му в османската столица на следващия ден е отбелязано в
дневника на екзарх Йосиф. „Вчера дойде Начович – пише на 22 септември екзархът по повод посещението на Гр. Начович в Екзархията – за дипломатически
агентин на княжеското правителство в Цариград. Гешов заминава тази вечер за
София. Начович казва, че князът настоял да дойде в Цариград. Князът е против
война с Турция. Противно е и Министерството, само че не се решавало да вземе мерки да прекрати комитетите да минават в Македония и Одринско, но по
настояване на Начович Министерският съвет взел решение да обяви обсадно
положение по границата и да прекрати минаването на четите, и тогава само Начович приел да дойде тука.“ (Български екзарх Йосиф I 1992: 556). Според
сведенията на екзарх Йосиф още на 21 септември 1903 г. новият български дипломатически агент провел в канцеларията на султан Абдул Хамид II четирича-
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сов разговор с главния султански секретар Тахсин паша. Основна дискутирана
тема била необходимостта да се избегне опасността от българо-турска война.
Екзархът изтъква пред Начович скептичното си отношение към възможностите
да се постигне изгодно за Княжеството споразумение със суверенната държава. Според него българската дипломация трябва да разчита предимно на руско
– австро-унгарската реформена инициатива. Екзарх Йосиф изказва мнение, че
факторите на българския иредентизъм не трябва да се подвеждат от подстрекателствата на Великобритания, от която не може да се очаква ефективна подкрепа. Както и при предишните мисии на Начович в Цариград, „дипломатът
в расо“ го съветва да не заобикаля руското посолство, защото в момента найвъздействаща върху султана и Високата порта била политиката на Русия, Австро-Унгария и Германия. В заключение екзархът обосновава становището си,
че предстоящите българо-турски преговори трябва да се използват предимно
за съхраняване и укрепване на македоно-одринското ведомство на Българската
екзархия (Български екзарх Йосиф I 1992: 556–557).
Насочената към Босфора септемврийска дипломатическа офанзива на Княжество България е съпроводена с откриването на дипломатически агентства
във Великобритания и Италия, които заедно с Франция са великите сили с резервирано отношение към желаното от Русия и Австро-Унгария запазване на
балканското статукво чрез повърхностни реформи в Европейска Турция. На 18
септември 1903 г. в Рим е акредитиран Димитър Минчович, а на 27 септември
1903 г. в Лондон – Димитър Цоков (Матеева 2005: 136, 235). Предприети са
действия и за откриване на българско дипломатическо представителство в Берлин, но преговорите с Германия по този повод се проточват и резултатът става
факт едва на 18 август 1904 г., когато определеният за дипломатически агент ген.
Никифор Никифоров връчва своите акредитивни писма (Матеева 2005: 164).
Междувременно княз Фердинанд, неговият Таен кабинет и българското Външно министерство очакват със „затаен дъх“ резултатите от визитата на
руския император в Австро-Унгария, протекла от 17 до 19 септември 1903 г.
Разговорите между императорите Николай II и Франц Йозеф с участието на
техните външни министри във Виена и Мюрцщег водят до конструирането на
Мюрцщегския реформен проект. Той е скрепен на 19 септември (по нов стил 2
октомври) 1903 г. с подписите на външните министри на Русия и Австро-Унгария – граф Владимир Ламздорф и граф Агенор Голуховски. Новата реформена
програма е оформена като тъждествени инструкции на двамата външни министри до представителите на Певческий мост и Балхаусплац в Цариград. В изпълнение на поставената им задача Иван Зиновиев и Хайнрих Каличе връчват
Мюрцщегския проект на султан Абдул Хамид II на 10 (по нов стил 23) октомври 1903 г. (Дюлгерова 1999: 218) Следващи политиката на „стъкления похлупак“, руската и австро-унгарската дипломация определят новата си инициатива по Източния въпрос като своеобразно уточнение и допълнение на Виенския реформен проект. Актуалните аспекти на Мюрцхегския реформен проект
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третират необходимостта от ефективен контрол на великите сили върху преобразованията в Битолски, Косовски и Солунски вилает. Извън териториалния
обхват на реформите отново остава Одринския вилает. Съдържанието на новия
проект целенасочено елиминира възможното тълкуване на текста в полза на
желаната от българския иредентизъм автономия на Македония. В основни линии най-съществените нововъведения предвиждат: европейски контрол върху
дейността на резидиращия в Солун османски генерален инспектор Хилми паша
чрез руски и австро-унгарски цивилни представители; развитие на започналата
в турската жандармерия и полиция реформа под ръководството на един европейски генерал с аташирани към него военни лица от великите сили; разделяне
на подлежащата на реформи Македония на окръзи, като мандат за всеки окръг
трябва да получи определена за целта велика сила; след умиротворяването на вилаетите Високата порта да измени административното деление в съответствие с
местните националности; да се разшири общинското самоуправление и да се
включат християни в реорганизираните административни и съдебни учреждения; Високата порта да финансира завръщането на християнските бежанци и да
възстанови нанесените на имотите им щети (Россия 1906: 245–296).
Дипломатическото развитие на Балканската криза при епилога на Илинденско-Преображенското въстание има важно значение за историографската
дискусия по проблема за възможната намеса на българската армия в разбунените вилаети, поискана от Главния щаб на Битолския революционен окръг (Дамян
Груев, Борис Сарафов, Анастас Лозанчев) с прословутия призив към правителството на Р. Петров от 9 септември 1903 г. (Вътрешната 2007: 319–321).
По този повод следва да се отчете вече оформилата се в началото на септември
твърда ориентация на затиснатите от „стъкления похлупак“ официални български фактори към избягване на възможната рискована война срещу Османската
империя, която според дипломатическата информация вероятно би била съпроводена с нападение на Румъния срещу Княжеството и с навлизане на сръбски
войски в Северна Македония. Освен това трябва да се има предвид и факта, че
шифрованият призив на Главния щаб на Битолския революционен окръг е получен в българското търговско агентство в Битоля едва на 16 септември 1903 г.
Управляващият агентството д-р Георги Кожухаров го прилага към рапорта си до
министър-председателя на следващия ден (17 септември). При това положение
рапортът с приложения към него документ е изпратен към МВнРИ в София в
момент, когато е започнала визитата на руския император в Австро-Унгария и
се подготвя Мюрцщегския реформен проект (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1, а. е.
1872, л. 242–244).
Въпреки завоя на българската дипломация към принципите на консервативния държавен национализъм от времето на Стефан Стамболов, тактическата маневра с тезата за възможна българо-турска война не е изоставена. Това личи от
съветите на Гр. Начович в октомврийските му рапорти до МВнРИ, апелиращи
да не се прекратяват активните сондажи в Лондон, Париж и Рим. В този кон-
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текст следва да се отбележат направените по това време изявления на Димитър
Цоков в Лондон. Дипломатическият агент в британската столица целенасочено
лансира версията, че поради възможното неизпълнение на предизвиканата от
въстанието в Македония и Одринска Тракия поредна реформена инициатива
не е отминала напълно опасността от българо-турски военен конфликт и нова
ескалация на Балканската криза (Влахов 1977: 64). Същевременно, в противовес на инспирираната от самия него тактическа заплаха, дипломатическият агент в Цариград изпраща до Тайния кабинет на княз Фердинанд обстоен доклад,
в който аналитично обосновава причините, поради които България трябва да
приеме Мюрцщегската програма. Гр. Начович обаче не пропуска случая да изтъкне, че новият реформен проект трябва да се използва при преговорите със
султана и Високата порта в изгода на българския иредентизъм (БИАНБКМСофия, ф. 14, а. е. 121, л. 14–20).
Редно е да се отбележи, че Високата порта възприема новата мисия на Гр. Начович в Цариград като удобен прецедент за протакане на прилагането на Мюрцщегския реформен проект, който за османската дипломация е опасно за териториалната цялост на империята външно вмешателство. От другата гледна точка
новата реформена инициатива на Певческий мост и Балхаусплац не осигурява
на Княжество България желаната автономистка база за българската национална
кауза. Въпреки противоположните позиции на васалната и сюзеренната държава, тяхното недоволство от актуализираните реформени ангажименти на Русия
и Австро-Унгария в Европейска Турция обуславя идеята за взаимноизгодно
българо-турско споразумение. Точно в този смисъл следва да се отбележи изпратеното на 20 октомври 1903 г. окръжно на премиера Р. Петров до българските
дипломатически агенти в Цариград, Санкт Петербург, Виена, Париж, Лондон
и Рим. Документът подлага на критика Мюрцщегската програма, обвинявайки
Русия и Австро-Унгария, че не са взели предвид българските интереси, тъй като
новият им проект не предлага незабавна и пълна амнистия за участниците във
въстанието и не предвижда наказателни санкции за органите на османската държава. Посочено е, че ключ към решаването на тежките проблеми в размирните вилаети е назначаването на независим от султана инспектор или губернатор
(Освободителната борба 1978: 494–495). В същия контекст, но с акцент на
ответното становище на Високата порта, са сведенията в рапорта на Гр. Начович, който е изпратен на 23 октомври 1903 г. до министър-председателя в отговор на споменатото окръжно. Дипломатическият агент в Цариград осведомява
ръководещия МВнРИ Рачо Петров за демонстративното османско недоволство
пред Хайнрих Каличе и Иван Зиновиев от новия реформен проект. „Портата
описва реформите – обяснява Гр. Начович, – които по собствена инициатива и
по февруарското искане на Австрия и Русия била декретирала и отчасти изпълнила и уверява, че ако не е била в състояние да изпълни всичко, което е желаела,
причината са българските чети. Тя била дала на Хилми паша една комисия от
представители на всичките народности в трите вилаета (Битолски, Косовски
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и Солунски – Т. Р.) и тая комисия била достатъчна, за да упражнява контрола,
който двете сили искали да възложат на отделни комисари, руски и австрийски.
Жандармерията се реформирала от една комисия, съставена от турски и немски
генерали. Народностите в тия вилаети били тъй смесени, щото тяхното отделение една от друга е немислимо; турските закони допущат автономията на общините; Портата ще направи обща амнистия и проч.“ (БИАНБКМ-София, ф.
14, а. е. 289, л. 127). Специално внимание на противоположните гледни точки,
от които България и Османската империя оценяват Мюрцщегския реформен
проект, е обърнато и в рапорта на Гр. Начович до министър-председателя от 26
октомври 1903 г. Този документ описва проведения ден по-рано разговор на
българския дипломат с главния султански секретар Тахсин паша. Гр. Начович
констатира, че Високата порта най-много се опасява от чуждия контрол върху
реализацията на реформите (БИАНБКМ-София, ф. 14, а. е. 289, л. 129–136).
Домашните и чуждите извори свидетелстват за дипломатическото умение
и упоритата защита на националните интереси, характеризиращи водената от
Княжество България външна политика в хода на Илинденско-Преображенското въстание. В специализираната историография Мюрцщегският проект, чието реално прилагане в Македония започва през януари 1904 г., е оценяван като
несъпоставима с усилията и пораженията на българския революционен национализъм реформена програма на Русия и Австро-Унгария, приета в една или
друга степен от повечето велики сили. Като се има предвид обаче балканската
изолация на България и придържането на преобладаващата част от „европейския концерт“ към балканското статукво, дирижираната от Санкт Петербург
и Виена нова реформена инициатива следва да се приеме като обнадеждаващ
българската национална кауза позитив. Въпреки несъответстващия на кървавата саможертва резултат, разклащането на имперския „стъклен похлупак“ е
факт. Стъпила върху актуалната нова база и въоръжена с принципите на консервативния национализъм, българската дипломация продължава започналите
директни преговори с Османската империя. Спецификата на тази външна политика формално демонстрира пълно придържане на българската дипломация
към дирижираните от Русия и Австро-Унгария реформи. Проектираната обаче
българска перспектива, дръзко третираща принадлежащите на сюзерена съседни територии, открива пътя към българо-турското споразумение от 26 март
1904 г., с което окончателно приключва Балканската криза (1902–1904). Това
дипломатическо постижение нанася на имперския „стъклен похлупак“ пуктнатини, предпоставящи бъдещ пробив в задушаващо жизненото пространство на
българската нация балканско статукво.
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БЪЛГАРСКИТЕ ДИПЛОМАТИ В ЦАРИГРАД: ПРОСОПОГРАФИЯ
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Алека Стрезова
BULGARIAN DIPLOMATS IN CONSTANTINOPLE: PROSOPOGRAPHY (1887–1918)
Aleka Strezova
Abstract: The text focuses on the prosopography of the Bulgarian diplomats in Constantinople during the reign of Prince/King Ferdinand I (1887–1918) in regard to the figure of the modern Bulgarian diplomat. There were eleven diplomatic representatives in Constantinople during that period. Most
of them descend of a merchant’s background. Their fathers were also prominent public figures during
their active years. The Bulgarian diplomats have received an excellent education in foreign schools in
the Ottoman capital and in important universities in Western Europe. Before entering the diplomatic
corps some of them followed a politic career or were high-ranking officials of the newborn Principality.
A new group also grew up: that of the career diplomats, those one who started their professional activity in the Ministry of Foreign affairs and denomination. All of the mentioned diplomats were well fit
for their post of destination and fulfilled their duty with respect devoted to their home country.
Keywords: Bulgarian diplomats, Constantinople, prosopography, social background, education,
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Берлинският договор от 1/13 юли 1878 г. възстановява България като самостоятелно държавно формирование на Балканския полуостров. Според международния договор тя става васално и трибутарно Княжество под суверенитета
на Османската империя. Тясната политическа обвързаност и взаимозависимост
между двете страни, санкционирана в международен договор, определя и двустранните контакти през следващите десетилетия. До 1908 г., обявяването на
българската независимост, Цариград остава незаобиколим фактор в провежданата от София външна политика, а съвместното общуване минава под сянката
васал – сюзерен. След еманципирането на България от Портата двустранните
отношения преминават през различни полярни фази, разпростиращи се между
военния конфликт и съюзничеството в годините на Голямата война.
Двустранните дипломатически отношения между България и Османската
империя са изследвани през годините. Изненадващо обаче фигурите, осъществяващи това общуване, не са достатъчно добре познати на читателя. Страниците, посветени на техните биографии, са оскъдни (Матеева 2005; Стрезова
2017б; Zhelev 2016). Разбира се, някои от тях са известни на читателя в другото си амплоа на министри, политици, високопоставени чиновници, но други
остават извън фокуса на досегашните изследвания. Отделни аспекти от тяхната
биография са изложени в контекста на професионалната им служба в Цариград
в края на ХІХ – началото на ХХ век (Стрезова 2017а). До момента не е правен прочит на тяхната колективна биография.
Настоящият текст цели да направи просопографско изследване на тази обособена група и чрез получените резултати да очертае образа на модерния български дипломат. Хронологическият обхват на изследването обхваща времето
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на княз/цар Фердинанд І (1887–1918) – период, когато, след първоначалните
трудни седем години, отношенията са установени и следват своя собствен ход, в
условията на васална зависимост, а впоследствие и като равноправни държави.
В изложението е възприето българското наименование на османската столица
Цариград, а не възприетото от западната дипломация Константинопол (то е използвано в заглавието и резюмето на английски).
Просопографският анализ, както е известно, засяга преди всичко личността,
нейното място в семейството и обществото, ролята и функциите, които изпълнява (Парушева 2008: 75). Просопографията е колективна биография, която описва външните характеристики на група от населението, която има нещо
общо помежду си (професия, социален произход, географски произход и др.).
Тя се занимава с проучването на общите характеристики на дадена група исторически лица посредством общо изследване на техния живот (Verboven et
al. 2007).
Веднага може да бъде поставен въпросът доколко анализът на по-малката
група български дипломати в Цариград е приложима към обобщаването на цялостен профил на националните дипломати за периода (вж. подобен подход, но
в обратен смисъл, от общото към частното, у Парушева 2017: 324–326). Отговорът на този въпрос лесно може да бъде даден като се има предвид мястото, която цариградското дипломатическо агентство има в стратегията на българската
външна политика.
Българското представителство в османската столица е открито веднага след
създаването на Княжеството, през 1879 г. Първите години на неговото съществуване са трудни и неблагодарни, а начело стоят преобладаващо маловажни
фигури, които имат предимно чиновнически функции1. Опитите за нормализиране на диалога започват още по време на Регентството, което съзнава важната
роля, отредена на сюзерена в Цариград при пълната международна изолация
след абдикацията на княз Александър І и скъсването на отношенията с Русия.
За изследвания от нас период в османската столица пребивават единадесет
дипломатически представители, повечето от които с ранг на княжески дипломатически агент, а след 1909 г. – на пълномощен министър. По-голямата част
от тях принадлежат към първото поколение модерни български дипломати, но
има и такива, които продължават своята професионална дейност и след абдикацията на цар Фердинанд. Преди да пристъпим към разкриването на техните
биографии, нека кажем и няколко думи за имперската столица и специалното
място, което заема в новата българска история.
Още през Възраждането Цариград се оформя като важен политически, стопански и културен център за българите (вж. подробности у Божинов 2010).
След 1878 г. Османската империя запазва мястото си на съществен фактор в
1

За първите години на българското агентство в Цариград обзор може да се види у Стрезова
2017а: 301–303.
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българската история заради неравноправните отношения на васал и сюзерен,
наложени от Берлинския договор. Пред двете страни стоят множество политически въпроси за разрешаване, които предпоставят разнопосочен интензивен
диалог във всички сфери на политическия, стопански и културен живот.
Важността на цариградското агентство не се дължи единствено на естеството на двустранните отношения между България и Турция. На границата на два
века Цариград е центърът на европейската политика, посолствата на великите
сили играят отличителна роля, а на посланиците се гледа като на полубогове
(Петрова 1991: 63). Разбира се, най-влиятелни са представителите на шестте
велики сили, затова и малките държави се стремят към тяхното благоволение
и разчитат посредством общуването си с тях да допринесат за благоприятното
решение на външнополитическите цели на своите държави. Значимостта на османската столица като център на европейската дипломация може да бъде илюстрирана с примера на Черна гора, която, сама приела в Цетине представители
на 11 страни, в навечерието на Балканските войни поддържа един единствен дипломатически представител в чужбина, който е именно този в Цариград (Cain
2012).
Традиционно, още със своето създаване, цариградското българско дипломатическо агентство има най-голям персонал (в сравнение с другите български
представителства). Най-голям е и бюджетът, който се отделя за неговата поддръжка и съществуване (Стрезова 2017б: 40–41, 48, 55). Целият този ресурс,
отделян за представителството в имперската столица, би останал обаче напразен, ако номинираните дипломати не притежаваха нужните лични качества, за
да провеждат успешно политиката на своето правителство.
Произход
За да размишляваме за произхода на дипломатите е необходимо да се каже нещо
за промените, случили се в Османската империя през втората половина на ХIХ
век и за начина, по който те се отразяват върху живота и благосъстоянието на
българите.
В края на ХVIII и особено в началото на ХIХ в. българските земи заедно
с цялата икономика на империята преживяват процеси на дълбоки стопански
промени. Отпадането на стратегически стопански територии за империята
(Унгария, Крим), възстановяването на държавите на сърби и гърци в началото
на ХIХ в. и трудностите в Египет, превръщат българските земи в ново място
за икономиката на Османската империя и стимулират стопанската инициатива на българите. Развитието на търговията по тези места през ХVIII и началото на ХIХ в. започва да променя социалната структура на България (Генчев
1988: 79). Постепенно в града и селото се очертава нова прослойка от заможни
търговци и манифактуристи, които заемат все по-осезаемо място в културния и
политическия живот на тогавашните българи. Реформените акции в империята
през 1839 г. и 1856 г. създават за българите благоприятни условия не само за
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стопанска, но и за обществено-политическа изява. Някои от тях израстват като
водещи фигури в просветното и църковното-националното движение на българите. Те са и родителите на изследваните дипломати. В този смисъл ние трябва
да гледаме на бащите не само като на собственици на определени капитали, но и
като на обществени фигури, взели участие във важни събития на своето време,
които са рефлектирали у техните деца.
Както стана дума, българските дипломати в Цариград за интересуващия ни
период са 11. Според годината на тяхното рождение, във възходящ ред, те са
съответно д-р Георги Вълкович, Григор Начович, Петър Димитров, Спас Константинович, Иван Ст. Гешов, Михаил Сарафов, Христо Бракалов, Димитър
Марков, Минчо Несторов, Андрей Тошев и Недялко Колушев. Шестима от
тях (Вълкович, Начович, Гешов, Бракалов, Димитров и Сарафов) са синове на
търговци, някои от които особено влиятелни и заможни сред българите. Така
например д-р Георги Вълкович е наследник на известния Вълко Куртов Чалъков, изявен пловдивски общественик и богат предприемач, откупвач на данъци,
създател на пловдивското училище и ктитор на Рилския манастир (Левкова
2012: 134; Pеev 2003: 315). Григор Начович също е син на богатия и авторитетен търговец Димитър Начович, търговец на колониални стоки и просветен
деец, един от основателите и дарителите на Свищовското читалище (1856) и
попечител на местното училище (БВИ 1988: 449; Ганчев 1996: 385). Иван Ст.
Гешов е наследник на известната фамилия Гешови, доминираща търговския и
обществения живот в Пловдив през втората и третата четвърт на XIX в. (Стрезова 2009: 24). Христо Бракалов произлиза от един от най-старите и големи
калоферски родове, а неговият баща е сред изявените дейци на цариградската
българска колония (Начов 1927: 368). Що се отнася до останалите, Димитър
Марков е син на изявен лекар в османската армия, а Минчо Несторов е наследник на обущар. За останалите трима от представителите имаме откъслечни данни. Андрей Тошев е син на виден борец за църковна независимост. Спас Константинович можем да определим като син на търговци и бегликчии (Иречек
1995: 234). За Недялко Колушев няма данни.
В обобщение можем да кажем, че седем от представителите са синове на
търговци – за шестима от тях сведенията са несъмнени, един хипотетичен. Четирима от тях са особено влиятелни и заможни сред българските общности в
Цариград, Пловдив и Свищов през Възраждането. Други двама са синове на
професионално доказали се и обществено значими фигури – на лекар и борец
за църковна независимост. Един представител е от скромен произход, а за друг
– нямаме данни.
Що се отнася до мястото на раждане, всичките са родени в пределите на тогавашната Османска империя и произлизат от важни градски центрове на Европейска Турция. Трима от представителите са от Пловдив2, двама от Търново,
2

Д-р Георги Вълкович е роден в Одрин, но известно време след това неговото семейство се
преселва в Пловдив, където той завършва училище (Левкова 2012: 134; Kerim 1893).
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а останалите – от Стара Загора, Свищов, Калофер, Казанлък, Жеравна и Бунархисар. Градската среда и динамичните обществени взаимоотношения оказват
своето влияние върху формирането на мирогледа на бъдещите дипломати.
Всичките единадесетима са родени в годините между 1833 и 1870 г. Могат
да бъдат разделени условно на две поколения – тези, които имат своята професионална и обществена изява преди освобождението на българите и тези, чиито
пълнолетие съвпада в общи линии със създаването на модерната българска държава. Но за това малко по-късно.
Образование
Търговското замогване на бащите, последвано от натрупването на обществен
престиж не е достатъчно като наследство, което те да завещаят на синовете си.
Основният капитал на децата става доброто образование като гарант за бъдещия им просперитет в бъдеще. Бащите инвестират част от своето благосъстояние, за да изпратят наследниците си на обучение в едни от най-реномираните за
времето си учебни заведения.
Седем от дипломатите са учили (и съответно живели) в някакъв етап от живота си в Цариград и познават добре османската столица. Петима от тях (Петър
Димитров, Иван Ст. Гешов, Христо Бракалов, Димитър Марков, Минчо Несторов) са възпитаници на Робърт колеж, заел важно място в оформянето на елита на следосвобожденска България (повече по темата вж. Илчев, Митев 2003;
Танкова 2005; Събев 2015). Григор Начович учи във френския католически
колеж „Сен Беноа“ в кв. Бебек в учебната 1859–1860 (Събев 2019: 369)3, а д-р
Георги Вълкович учи в Императорското военномедицинско училище между
1848 и 1856, когато се дипломира (Михайлова 2008: 107; Събев 2019: 379).
Останалите учат в Белгия (Андрей Тошев и Недялко Колушев), Швейцария
(Андрей Тошев) и Австро-Унгария и Германия (Михаил Сарафов).
Интересен е случаят със Спас Константинович. Макар да е сред изявените
български дипломати за целия ни интересуващ период, липсват сведения за неговото образование. Но отново по косвени данни можем да предположим, че
той е бил добре култивиран, сред просветените дейци на своето време (Иречек
1995: 214–215, 226).
Важно е да се отбележи, че макар и в Цариград, училищата, избрани от българите, са по чуждестранна, западна учебна програма, със засилено изучаване
на френски език. Робърт колеж, наред със задължителния английски, също дава
познания в езика на дипломацията (Събев 2019: 175, 293).
И така, преобладаващата част от изброените получават част от своето образование в Цариград. Някои от дипломатите избират да следват на няколко
места било, за да получат по-висока степен на своето образование или да на3

Благодаря на проф. дин Орлин Събев, че ми позволи да се запозная с неговия текст преди
официалното му издаване.
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правят специализация. Д-р Вълкович специализира хирургия в Париж, Григор
Начович следва в Търговското училище в Париж и Виена. Двама от завършилите Робърт колеж (Димитър Марков и Христо Бракалов) се дипломират като
юристи (единият с докторска степен) на университета в Екс ан Прованс. Иван
Ст. Гешов продължава обучението си в Оуенс Колидж в Манчестър и така става единственият от изброените, който е възпитаник на англосаксонската образователна система. Михаил Сарафов учи в университетите в Загреб, Мюнхен и
Париж. Андрей Тошев също учи първо в Швейцария, а едва след това завършва
естествени науки в Брюксел. Петър Димитров и Минчо Несторов са питомци
единствено на Робърт колеж, а Недялко Колушев завършва медицина в Гент.
Това, което може да се обобщи, е, че всичките дипломатически представители имат завършена степен на образование, повечето висше4. Следвайки повелите на новото време, Княжеството следва утвърдената негласна практика, наложила се в Европа, да номинира способни мъже с „европейско“ образование,
говорещи свободно чужди езици (особено френски). Познанията или компетентностите по правни дисциплини само затвърждават профила на модерния
български дипломат (срв. напр. случая с Гърция у Dontas 1982: 259–273).
Професионална, политическа и обществена изява преди влизането
в дипломатическия корпус
Двама са тези сред дипломатите, които прекарват младите си и зрели години в
Османската империя. Това са д-р Георги Вълкович и Григор Начович. Докато
единият от тях избира да следва възходяща професионална кариера в Турция,
то другият е явно политически и обществено ангажиран с освобождението на
българите. Макар и да израства в османската военно-цивилна администрация и
да следва плавно своя професионален път, д-р Вълкович не остава чужд на българските стремежи към свобода. Още през 1860 г., бидейки в Париж на специализация, той се включва задочно в „Дружината на верните приятели“ в Цариград и подкрепя нейната дейност, член е и на Екзархийския съвет на Българската екзархия (Стамболски 1972: 60–61; Левкова 2015: 88–89). Що се отнася
до Григор Начович, след завършването си той се завръща в родния Свищов, където подкрепя националноосвободителното движение на българите, осигурява
средства за неговата поддръжка, а от 1868 г. в следващото десетилетие развива
търговска дейност във Виена, където основава и председателства българското
дружество „Напредък“.
Логично, двамата най-стари сред цариградските дипломати, имат възможност да изразят своя политически заряд в първия важен съзидателен форум на
българите, а именно Учредителното събрание в Търново (1879). Д-р Вълкович
4

Макар полученото в Робърт колеж образование да не отговаря в съвременен смисъл на висшето и да се смята за колежанска степен, то подготовката, която получават учениците там,
е особено сериозна. Момчетата добиват солидни познания по право и завършват с диплома
„бакалавър по изкуствата“ (Събев 2019: 175–176).
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е посочен за депутат от императорския руски комисар, докато Начович влиза в
събранието по звание, като председател на Софийския губернски съд. Докторът
е сред най-активните от лекарите на форума, а Начович се превръща в „емблема“
на търговското съсловие на заседанията (повече вж. у Палангурски 2019: 63,
69–70). Неслучайно двамата симпатизират на консервативното течение, оформило се още в първите заседания и впоследствие превърнало се в една от първите партии на свободното Княжество.
Краят на Учредителното събрание отваря вратите за политическа кариера
пред по-изявените му членове. Такива стават Григор Начович и д-р Георги Вълкович. Първият попада във водовъртежа на политическите събития в България
още в началото, поемайки поста на финансов министър в първото българско
правителство. С течение на времето, той става политикът, заемал най-много
министерски постове сред българите. Богатата му държавническа биография е
периодично редувана с дипломатическа кариера и така до второто десетилетие
на ХХ век, когато сам се оттегля от политическия живот. Д-р Георги Вълкович
от своя страна има своята сериозна политическа изява в Княжеството по време
на Режима на пълномощията (1881–1883) като министър на външните работи
и изповеданията, управляващ министерството на обществените сгради, земеделието и търговията и председател на Държавния съвет. В следващите няколко
години той се завръща към лекарската професия, ръководи Александровска
болница, за да се завърне през 1887 г. отново на служба за родината.
Друг политик сред дипломатите е Михаил Сарафов. Неговата обществена кариера започва още в средата на 70-те години, когато се замесва в национално-освободителните борби на българите, участва в заседанията на БРЦК и
е избран за апостол на Търновския революционен окръг при подготовката на
Априлското въстание. След Освобождението той е многократен носител на финансовия министерски портфейл, ръководи и министерството на вътрешните
работи преди да навлезе на полето на дипломацията през 1904 г.
С политика преди да станат дипломати се занимават и Иван Ст. Гешов и Димитър Марков.
Четирима са представителите, имали кариера в автономната провинция
Източна Румелия. Д-р Георги Вълкович участва в местното правителство като
директор на земеделието, търговията и обществените сгради и на пощите и телеграфите (1879–1881). Иван Ст. Гешов е обигран източнорумелийски политически деец, депутат и член на Постоянния комитет на Източна Румелия, кмет
на Пловдив. През 1884 г. той е изпратен и на дипломатическа мисия в Европа
като представител на източнорумелийци, които искат да се присъединят към
Княжеството.
Като висши административни чиновници могат да бъдат определени Петър
Димитров и Спас Константинович. Първият е сред видните източнорумелийски функционери, заемал в продължение на десет години поста на пловдивски
окръжен управител (1881–1890). Вторият също започва своята професионална
кариера в Пловдив като началник на канцелария в Дирекцията на обществени-
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те сгради, земеделието и търговията.
Дипломатите от кариерата са четирима (Христо Бракалов, Минчо Несторов, Андрей Тошев, Недялко Колушев). Бракалов обаче управлява съвсем закратко цариградското агентство след убийството на д-р Георги Вълкович и няма
възможност да разгърне лична инициатива в османската столица. Останалите
трима минават по йерархията на дипломатическата служба: Минчо Несторов
като чиновник в Централното управление на Министерството на външните
работи и изповеданията и секретар на агентства, а другите двама стартират дипломатическата си кариера в търговските агентства на България в Османската
империя. Важно е да се спомене за тях, че имат дългогодишен бекграунд като
учители. Връзката и на двамата с Македония (Тошев по майчина линия и по линия на брака е свързан с Македония, преподавал е в Солунските български гимназии, а Колушев е родом от Одринско и е бил екзархийски чиновник) улеснява
номинирането им за чиновници в търговските агентства, откъдето започва и
възходящата им дипломатическа кариера.
Интересно е да се обособят трима от дипломатите по един различен признак. Димитър Марков (юрист по професия, но и с военно образование) е избран за първи адютант на новодошлия княз Фердинанд. Спас Константинович
и Минчо Несторов са секретари на Тайния кабинет на княза – единият при
управлението на княз Александър I, а другият – при княз Фердинанд. Почти
незабележимата нишка, отвеждаща към монарха, свидетелства за влиянието на
Двореца в дипломатическите назначения.
Що се отнася до партийната ангажираност на дипломатите, то тя изглежда
така: д-р Георги Вълкович, Григор Начович и Спас Константинович са едни от
видните представители на Консервативната партия; Иван Ст. Гешов и Димитър
Марков са изтъкнати дейци на Народната партия, а Михаил Сарафов и Недялко Колушев принадлежат към Прогресивнолибералната партия. За останалите
четирима няма сигурни данни.
Защо точно в Цариград?
Въпреки безспорните достойнства в описаните биографии, естествено се налага
въпросът защо именно тези мъже са номинирани за български дипломатически
представители в Цариград. На пръв поглед се налага впечатлението, че голяма
част от тях учат в някакъв период от живота си там. Седем от тях са пребивавали
с образователна цел в османската столица, един е учил в гимназия в Одрин. Разбира се, мястото на обучение не е единствения атестат за дипломатическа номинация. Доколкото се вижда, разпознаваемостта на българските представители е
важен фактор за изпращането там.
Безспорно пръв сред княжеските/царски дипломати, не само по възраст,
но и по известност сред османските политически среди е д-р Георги Вълкович.
Следвал възходяща дългогодишна кариера в Османската империя, познаващ добре нравите на водещите фигури в политическия живот, той още през 1881 г. за-
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явява намерение да бъде назначен за агент в Цариград, „гдето е познат от много
години“ (Иречек 1995: 437). Твърденията му не са голословни: непосредствено след атентата в книгата на агентството се разписват разтревожени стотици
мъже и жени, представители на пъстрия европейски политически и търговски
елит на града (Kerim 1893). Да не забравяме и че през 1883 г. д-р Вълкович, в
качеството му на председател на Държавния съвет на Княжеството, придружава княз Александър I в неговото пътуване до Цариград. Самият му мандат като
дипломатически агент е достатъчно свидетелство за успеха на неговата мисия и
бъдещ модел за подражание от неговите колеги. Петър Димитров също прекарва ранните си професионални години в Цариград. Той е учител в Робърт колеж
(1872–1876), един от редакторите на в. „Зорница“ и придружител и преводач
на американския консул в Цариград Юджийн Скайлър в българските земи след
потушаването на Априлското въстание. По време на мандата си като пловдивски окръжен управител той е едно от разпознаваемите лица в османската автономна провинция, а след Съединението активно съдейства на княжеското правителство да неглижира официалната мисия на османските пратеници Лебиб и
Гадбан ефенди (Стателова и др. 1993: 75–76). Димитър Марков е изпратен
в османската столица не само защото е живял там като млад, а защото е сред
видните адвокати на управляващата Народна партия и доверено лице на министър-председателя д-р Константин Стоилов (Стрезова 2017а: 305). Иван
Ст. Гешов не само е учил в Робърт колеж, но е и познат сред османската общественост като политически емигрант и активен деец на българската русофилска
емиграция (1886). Григор Начович поема поста в Цариград в условия, изключително критични за двустранните отношения. След дълги уговорки от страна на
правителство и княз, той се съгласява да приеме номинацията единствено при
условие, че кореспондира лично с монарха и че външнополитическата линия на
правителството ще следва пътя на помирението и разбирателството с Портата
(Иванова 2005: 190; Стрезова 2017а: 312–313). За фигура от калибъра на
Начович това условие не е обект на обсъждане. Той има достатъчно активна и
позната политическа биография, излизал е на сцената неведнъж в критични за
страната дни. Известен е и на най-високо ниво сред османците: през 1891 г.,
като финансов министър, Григор Начович има аудиенция пред султан Абдулхамид II, от когото получава височайши дарове (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1, а.е.
492, л. 6–15). Десетилетия по-късно, Григор Начович и Андрей Тошев, участват
в преговорите по подписването на Цариградския мирен договор след края на
Междусъюзническата война (16 септември 1913). Тошев, с дългогодишен опит
на български търговски и дипломатически агент на Балканите, е логичен избор
на новото правителство за дипломатически пратеник в Цариград.
Постът в Цариград и дипломатическите назначения
Постът в Цариград е сред най-важните за българската дипломация, особено в
годините на васалитет. Мандатът в османската столица се превръща във важна
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школа за представителите, за по-младите трамплин за бъдещи външнополитически назначения, а за по-старите – достоен завършек на динамична и изявена
политическа кариера.
На трима от дипломатите, били в Цариград, им се пада да положат основите на двустранни отношения с други държави след мандата им в Османската
империя. Спас Константинович е първият български дипломатически агент в
Цетина (1896), Петър Димитров открива представителството в Атина (1896),
а Андрей Тошев е пионерът в Берн (1915). Григор Начович и Иван Ст. Гешов
също имат в актива си откриването на дипломатическо агентство, но преди мисията в Цариград – първият във Виена (1889), а вторият – в Париж (1897).
Заключение
В крайна сметка как изглежда общата биография на българските дипломати в
Цариград? Това са наследници преобладаващо на търговското съсловие (едро
и средно) от Възраждането. Бащите, освен че са заможни, са и обществени фигури с тежест сред българите. В този смисъл социалната активност слага своя
отпечатък в умовете на младите още от ранната им детска възраст: те израстват ангажирани с народните дела и грижливо култивират отдаденост към българската кауза, която е и водеща нишка в бъдещата им професионална дейност.
Добре материално осигурени, дипломатите получават най-доброто за времето
си образование. Цариград доминира при избора на учебно заведение: повечето
дипломати минават през школите в османската столица, а някои от тях се профилират впоследствие на Запад. Русия не присъства в образователните планове
на цариградските български дипломати за периода. Част от дипломатите имат
своята активна политическа кариера преди да попаднат в дипломатическия корпус, други са с биографии на висши държавни чиновници, а трети са кариерни
дипломати. Дали с партийна окраска или не, всеки един от тях е усърден и прилежен в своята мисия. Всички са познати в известна степен сред османските управляващи среди, в този смисъл са разпознаваеми лица, с които може да се води
диалог. От друга страни и самите дипломати, заради съществуващата връзка с
Цариград, познават политическите нрави на имперските чиновници, проникнати са от духа на живота там и този натрупан актив им помага много в изпълняването на техните задължения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. БЪЛГАРСКИТЕ ДИПЛОМАТИ В ЦАРИГРАД (1887–1918)
Мандат
22.І.1887–31.ХІІ.1887
1.І.1888–14.ІІ.1892
15.ІІ.1892–28.ІІ.1892
1.ІІІ.1892–31.Х.1896
1.ХІ.1896–30.ІІІ.1899
5.ІV.1899–8.VІІ.1899
8.VІІ.1899–22.ІХ.1903
23.ІХ.1903–15.VІІІ.1906
9.ХІ.1906–4.VІ.1909
30.VІІІ.1908–30.VІ.1909
1.VІІ.1909–25.ІХ.1913
26.ІХ.1913–31.ХІ.1913
1.ХІІ.1914–31.Х.1916
1.ХІ.1916–25.ХІІ.1918
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ОТНОШЕНИЕТО НА МОНАРХА ФЕРДИНАНД И
ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЗАПОЧНАЛАТА
ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА (1914)
Димитър Саздов
MONARCH FERDINAND’S AND THE GOVERNMENT OF BULGARIA STANCE
TOWARDS THE FIRST WORLD WAR (1914)
Dimitar Sazdov
Abstract: The article examines the complex process of Bulgaria’s orientation in the first months after the outbreak of the Great War. The focus of the research is set on the personal plans and partialities
of tsar Ferdinand and prime minister Vasil Radoslavov. In the context of the Bulgarian neutrality at
the beginning of the war, the external and internal factors, which influenced to one degree or another
the decisions of the ruling ones, were considered in detail.
Keywords: Ferdinand, Bulgaria, First World War

Икономическото и политическо развитие на България след Балканските войни е „диктувано“ от подписаните в Букурещ (28 юли 1913 г.) и Цариград (16
септември 1913 г.) мирни договори. Те са съкрушителен удар върху българската
икономика и националния въпрос. Политическата отговорност за последствията носят монархът, управляващите страната партии и политическите сили в
опозиция, ненамерили сили да се противопоставят на път, водещ страната към
националната катастрофа.
България не постига своя национален идеал. В стопанско отношение, като
изключим откъснатите ценни за икономиката територии, страната се оказва
без особени сътресения. Военновременните последици бързо се преодоляват
(Беров 1985: 19–31; Тодорова 1982: 3–20; История на България 1999:
231–236).
Големите трудности за България настъпват в политическо отношение. Страната се оказва в изолация от втората половина на 1913 г. и почти през цялата
1914 г. Съседните на България държави били готови с цената на всичко да бранят Букурещкия и Цариградския мирни договори. Формиралите се съюзнически блокове – Централните сили и Съглашението, ускорено започват през 1914
г. да търсят пътища към формирането на коалиция от Балканските държави за
свой съюзник.
Краят на XІX в. е време, когато се полагат от великите сили основите на
бъдещите военни съюзи, които се противопоставят в Първата световна война.
Започва и ориентацията на балканските народи, стимулирана от националните им интереси и мъдростта на техните правителства. От решаващо значение в
това отношение за България обаче се оказва наложеният за български монарх
родственик на Кобургската династия – Фердинанд. За това и пътят на България,
обаче, към съюз с Централните сили е специфичен. Той е предопределен още от
края на ХІХ век с мисията на Фердинанд Сакс Кобург Готски в България и на
Балканите.
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Съзряването и подготовката за бъдещ световен военен конфликт бавно, но
последователно започва да протича след обединението на Германия през 1870
г. Той възниква преимуществено на почвата на стремежите на Германия да удовлетвори своите национални амбиции – придобиване на европейска хегемония
(Петров, Павлов 2014: 4). Постепенно през 80-те и 90-те години на XIX в. и
началото на ХХ в. се очертават интересите и на останалите велики сили, и въз
основа на тях започва икономическото и политическото им сближение. Тогава
бързо набира сила и национализмът (Хобсбом 1996: 118). През 90-те год. на
ХІХ и началото на ХХ в. вече се разграничават двата блока: Тройният съюз –
Германия, Австро-Унгария и Италия и Тройното съглашение – Франция, Русия
и Великобритания. Съобразявайки се с тях и собствените интереси започват
да определят своята ориентация и по-малките европейски държави. Интересът
към тях се засилва и от страна на изграждащите се военни блокове. Така под егидата на Русия и Англия „с мълчаливият неутралитет“ на Виена и Берлин се формира Балканският съюз за война против Турция. Впоследствие обаче с „тайни“
дипломатически прийоми и чрез влиянието си над монарсите в София, Атина
и Букурещ, Германия и Австро-Унгария дават своя принос за разбиването на
неудобния им с участието на Сърбия съюз.
Опитът на Австро-Унгария през 1885 г. чрез финансовата и политическа
подкрепа на Сърбия във войната ѝ с България да премести източната граница
на своята съседка далече на изток (към Велико Търново) и да си отвори по пътя
на дипломацията широк коридор за излаз на Бяло море (към Солун) завършва
с неуспех. Разбира се, далновидните австрийци започват подготовката и на друг
вариант, с оглед в бъдеще да си осигурят подкрепата на балканските държави,
без Сърбия, при един световен военен конфликт. Важна за този дипломатически ход щеше да се окаже България и плуващата към края на ХІХ в. вече в Берлински води Турция.
За целта, в лицето на българския монарх те трябваше да имат своя тънък политически играч, който в резултат на географското разположение на България
да държи ключът към необходимите им съюзници на Балканите.
Още в далечната 1883 г., когато бъдещето на българския княз Александър І
Батенберг е решено в Певчески мост, на коронацията на руския цар Александър
ІІІ, вероятно и със знанието на Виенската дипломация, за да уважи източния
владетел пристига Фердинанд Сакс Кобург Готски. Тук за първи път той проявява интерес към българската корона (Грънчаров 1984: 92–93).
В Москва Фердинанд идва като представител на Кобургския дом. Логиката
обаче ни кара да твърдим, че амбициите му към българския княжески престол,
перманентно заявявани пред руски дипломатически дейци и през следващите
години, са съгласувани с австрийските меродавни кръгове. Това естествено не
може да остане скрито за Русия. Може би още тогава той е приет за проводник
на австрийската политика, което определя твърдата позиция на С. Петербург за
отстраняването му от българския княжески престол веднага след неговия избор.
Идването на Фердинанд Сакс Кобург Готски е безспорно поражение за руската
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политика.
Новият министър-председател е излезлият на гребена на политическата вълна, в резултат и на противоречивата, граничеща с негативизъм позиция на руската дипломация към България след Съединението (Косик 2009; 130 години:
47), първи регент – Стефан Стамболов. Монархът и министър-председателят
добре разбират, че политическата криза, в която бе изпаднала България, няма
да приключи окончателно докато българският княз не бъде признат от сюзерена
Турция и великите сили. В центъра на този въпрос стоят руско-българските отношения. Докато Русия не признае българският княз нито силите, нито Високата порта са съгласни да поемат подобна отговорност. Идването на Фердинанд
в България Петербург окачествява като грубо нарушение на Берлинския договор. Затова руската дипломация веднага пледира пред Високата порта да изиска
от българското правителство отстраняването на Фердинанд. В противен случай
Петербургското правителство си запазва правото да не спазва Берлинския договор относно ползите му за Турция (Добрев 1942: 96–98, 100). В крайна сметка,
се стига до формулата, че изборът на княз Фердинанд е законен, но начинът на
поемане на властта противоречи на клаузите на Берлинския договор (Външната политика 1995: 9, 12, 13, 17; Попов 2000: 16).
Александър ІІІ и неговата дипломация правят всичко възможно да съгласуват позицията на великите сили по българския княжески проблем. Междувременно Русия финансира българската емиграция с оглед подготвянето на акции
за насилственото сваляне на Фердинанд от българския престол. В центъра на
политическите действия за изгонването на „узурпатора“ е политическият емигрант в Цариград и виден български политик Драган Цанков. Всички опити
обаче на руската дипломация по легален политически метод (Панайотов
1934: 54–57, 69–80; Пантев 1972: 153, 166–167; Konigslow 1970: 57, 69–
71), а на българите емигранти по насилствен път да изведат страната от кризата
завършват с неуспех (Външната политика 1995: 10, 29–35; Попов 2000:
32–42, 67–70, 76–79). Това довежда до промяна в тактиката за реализиране целите на петербургската дипломация (Попов 2000: 34–35).
Тази промяна се налага и от публикувания в началото на 1888 г. австрогермански съюзен договор. Тази стъпка е израз и на позицията на Германия, че
тя няма да остане безучастна при един въоръжен австро-руски конфликт. Това
кара руската дипломация до подчини позицията си към България и в Близкия
изток на възприетата в Европа обща политика. Израз на възприетата от Русия
политическа линия са думите на министъра на външните работи Н. К. Гирс
пред представители на дипломатическия корпус в С. Петербург. Тук той заявява: „Бъдете сигурни, че нашето поведение по отношение на България не ще
надмине по никакъв начин линията, трасирана от империята и която се състои
в пълно въздържане“1. Разбира се това не означава, че Русия приема оставането
1

Белгийски пълномощен министър в Петербург до Дьо Шимей в Брюксел, 23 дек. 1887 (нов
стил) (Попов 2000: 34).
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на Фердинанд на българския престол. Това по скоро е деликатен дипломатически ход потвърждаващ избягването на евентуален въоръжен конфликт.
В същото време руската дипломация опитва прилагането на нов тактически
ход. Да се убеди Високата порта да приеме пребиваването на Фердинанд в България за илегално и да предприеме стъпки за отстраняването му от българския
престол. По този въпрос руската дипломация прави сондажи за спечелване подкрепата и на великите сили (Попов 2000: 35–37). В крайна сметка политиката
на заинтересованите от проблема западни велики сили протакат решаването на
княжеския въпрос, което бавно но последователно води към „свикване“ със съществуващия казус.
На 11 февруари 1888 г. „Правителствений вестник“ публикува съобщение
на петербургския кабинет относно политиката и програмата му по събитията
в България. Сега дипломацията на Александър ІІІ използва по-мек език. Това
е продиктувано от неуспешните опити на руския император и неговата дипломация да постигнат обща позиция на силите и Високата порта по българския
княжески въпрос (Пантев 1972: 166–170, 218–228). Сега от Петербург издигат идеята, че българите сами трябва да положат усилия за излизане от кризата.
Русия иска само отстраняване на узурпатора на българския княжески престол.
Заявява се, че Русия няма да се меси във вътрешните работи на Княжеството.
Практически имаме в голяма степен връщане към политиката на Александър
ІІ. След февруари 1888 г. Русия започва да разчита на българското население
за изгонването на Фердинанд. Направен е опит да се привлекат всички политически сили, в това число и на правителството на Стефан Стамболов и неговите
привърженици за отстраняването на Фердинанд. Последното се приема като
въпрос на чест за руската империя (Попов 2000: 38–40).
В същото време, руската дипломация перманентно чрез своя посланик в Цариград – Ал. Нелидов, засилва усилията си да принуди Високата порта да обяви незаконността на пребиваването на Фердинанд в България (Попов 2000:
40–44). Резултат от руския дипломатически натиск в Цариград е формалния
протест на Високата порта на 5 май 1888 г. (н.ст.) под формата на телеграма до
българския министър-председател Ст. Стамболов, в която се заявява, че присъствието на Фердинанд в България е илегално и се намира в противоречие с
Берлинския договор (Попов 2000: 44–47; Маринов 1992: 212).
Междувременно вътре в страната още с установяването на Фердинанд на
българския престол започва тиха, но упорита и последователна борба за политическо надмощие в управлението на страната между монарха и министърпресдседателя Ст. Стамболов (В. Свобода, бр. 171, 28 юни 1888; бр. 172, 2 юли
1888; бр. 173, 5 юли 1888; Попов 2000: 65–69; Грънчаров 1984: 117–119).
Несъвместимостта между тях, правилно отразява Р. Попов, се дължи не само
върху проблема за активна власт в Княжеството, но и за (бъдещо – Д.С.) влияние върху външнополитическата насоченост на страната (Попов 2000: 66–71,
75).
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До 1891 г. са направени няколко опита за нормализиране на българо-руските
отношения. Стефан Стамболов и неговото правителство, след като преодоляват
всички опити на българската емигрантска и вътрешна опозиция за извършването на преврат, паралелно пристъпват и към активна политика за установяване
на преки контакти с правителството на Александър ІІІ. На 25 февруари 1888
г. Ст. Стамболов се обръща с писмо до Певчески мост с надежда да се разреши
българския въпрос. В него министър-председателят на България заявява готовност да отстрани Фердинанд от княжеския престол. След отстраняването му
предлага да бъде изпратена делегация в Петербург, с която да се обсъди въпроса
за бъдещия кандидат за българския престол. Резултат обаче не последва (Киняпина 1992: 50; Косик 1993: 50–51). През лятото на 1888 г. от българска
страна е направен нов опит за контакт с руската дипломация, с посредничеството на Н. Тошков и А. Теохаров. Чрез тях Стамболов води преговори с руското
правителство за преодоляване на „смразяването“ на отношенията между България и Русия поради княжеския проблем (Спасов и др. 2003: 268–269). В
един момент българският министър-председател дори е готов да пожертва Фердинанд: „Този княз – пише Ст. Стамболов, – когото аз съм довел и възкачил на
българския престол, който е в ръцете ми и който сега аз най-повече мразя, аз се
вричам в една нощ да го изпратя там, откъдето е дошъл. Това ще извърша без
всяка външна намеса, защото само аз разполагам с военна и административна
сила в страната и със симпатиите на народа.“ (Спасов и др. 2003: 269).
Последват конкретни предложения за установяване на контакти между руското и българското правителство. Липсата на доверие обаче от двете страни
не довежда до конкретен резултат. Императорът Александър ІІІ продължава да
поддържа заявената през февруари 1888 г. позиция – българите сами да отстранят Фердинанд, а след това ще се пристъпи към обсъждане на кандидатурата за
нов княз.
В началото на 1889 г., установилият се вече в Петербург Драган Цанков,
прави нов опит за подобряване на отношенията с Русия. На среща с руския външен министър Н. Гирс и с императора Александър ІІІ той предлага българския
въпрос да се реши чрез отстраняването на Фердинанд и образуването на смесено правителство с участието на опозицията. Преследването на различни цели
от аудиенцията на Цанков при Александър ІІІ довеждат до неуспешен край и на
този опит за разрешаване на руско-българския конфликт. Последват още няколко неуспешни опита за извеждане на страната от кризата (Спасов и др. 2003:
269–271; Попов 2000: 59–171). Появява се през 1891 г. и движение по въпроса за постигане на разбирателство със Ст. Стамболов. След покушението над
Ст. Стамболов на 15 март 1891 г., той сам решава отново да започне преговори
със С. Петербург с цел да се избави от княза и обезпечи своя политически живот (Косик 2009: 30).
Преговорите както винаги стигат до задънена улица. Стамболов настоява за писмени гаранции относно избора на бъдещия княз. Страхувайки се от
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компрометиране обаче, Александър ІІІ отговаря само с устни уверения (Косик
2009: 30).
Междувременно, периодично се правят сондажи в Цариград, с идеята Високата порта да получи съгласието на великите сили за признаването на Фердинанд. Високата порта избира тактиката на протакане през което време всички
ще свикнат с Фердинанд на българския княжески престол. Подобна е позицията и на Англия, отстоявана от английския посланик Улийт. Пред Д. Тончев на
среща в Цариград той му заявява, че признаването на княз Фердинанд е станало вече една формалност, за изпълнението на която обаче не бива да се избързва, тъй като Русия все още упорито се съпротивява и никога няма да се съгласи
(Кацарова 2011: 62–63).
Към 1892 г. Стефан Стамболов убедено започва да си дава сметка, че България не може да бъде съюзник на Виена и Берлин в един евентуален бъдещ
военен конфликт между великите сили. Стремежите на Австро-Унгарската империя за излаз на Бяло море през Македония и Солун е в разрез с българските
национални интереси. Тази позиция на Ст. Стамболов се аргументира от негови разговори с д-р Стоян Данев и Методи Кусевич. В категоричен отговор на
големия „русофил“ д-р Ст. Данев в един случаен разговор на улицата минаващият за „русофоб“ Стамболов му заявява – „вие мислите, че сте единствените
русофили?! Ще ви докажа, че се лъжете“ (Данев 1992: 80). Явно е, че в Стамболов вече е узряла идеята за мястото на България във възможните военни коалиции. Противоречията между Германия, от една страна и от друга Англия и
Франция правят естествени съюзници последните. А противопоставянето на
Русия и Австро-Унгария2 на Балканите сближава Петербург с Париж и Лондон.
През август 1891 г. Русия и Франция съгласуват политическо споразумение. На
следващата 1892 г. се подписва и военна конвенция, която е ратифицирана през
1893 г. (Мишев 1988: 257). Така, с възникването на руско-френския съюз, официално са договорно положени основите на Съглашението. То се създава като
противовес на вече съществуващия от юни 1887 г. австро-германски съюз, заменил предшестващия го съюз на тримата императори – германския, австроунгарския и руския (Косик 1993: 25, 46). Всичко това се анализира и оценява от Ст.
Стамболов, и той вече упорито търси пътища за възстановяване на скъсаните
дипломатически отношения с Русия (Данев 1992: 80)3.
2

3

Дипломатично зад интересите на Австро-Унгария стои и Германия. Още от времето на кризата 1875–1878 г. е налице неискреността на германската дипломация към Русия. Докато Бисмарк прокламира, че „интересите на Русия и Германия са паралелни“, неговите дипломати все
по-често подкрепят австрийските си колеги при изработване на конкретни мерки за Балканите. (Канева 2008: 54).
В същото време надеждите на княз Фердинанд, че Стамболовото правителство ще разреши
въпроса за неговото признаване, през 1892–1893 г. вече рухват. Оттогава насетне князът започва по-активно сам да търси пътища за узаконяването си на българския престол. Той успява да укрепи връзките на монархическата институция с армията и да осъществи първите
сондажи сред руската дипломация. Разбрал добре, че оставането му в България зависи преди
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Ст. Стамболов все повече се убеждава, че България начело с княз Фердинанд
се превръща в естествен съюзник на Виена и Берлин. Българският княз ежегодно прекарва отпуските си във фамилните австрийски имения. Контактите му с
виенските политици са топли и постоянни. Всичко това определя и отношението на българския министър-председател не само към търсене на сближение с
Русия, но и готовност да се раздели с Фердинанд в името на българските национални интереси. Убедително доказателство за това е разказаното от старозагорския митрополит Методи Кусевич на д-р Стоян Данев, малко преди отпътуването му за руската столица. Това е във времето, когато отношенията между княза и „първия му съветник (Ст. Стамболов – б.а.) вече престават да бъдат пълни
с доверие.“ (Данев 1992: 80). Именно тогава М. Кусевич се среща с княза и министър-председателя. За тези свои срещи дядо Методи разказва на Ст. Данев, че
останал силно учуден: „когато едновременно първият ми възлагаше мисията да
пледирам пред руските меродавни среди неговата кауза, т.е. признаването му за
български княз, срещу което той бил готов да скъса веднага и окончателно със
Стамболов, а пък тоя последният настояваше да убедя същите меродавни среди,
че ако Русия поднови отношенията си с България, той, Стамболов, би бил готов
да изпъди княза.“ (Данев 1992: 80). Явно е, че отношенията между Фердинанд
и Стефан Стамболов започват да получават и друго измерение, освен утвърждаването на Кобургите на българския престол. В лицето на Стамболов Фердинанд
вижда вече явен противник на неговата мисия в България, а Стамболов започва
да си дава сметка, че с Фердинанд България върви към съюз с Австро-Унгария,
която се противопоставя на българските интереси в балканския югоизток и поконкретно в Македония (Мишев 1988: 223).
С възложената мисия на Методи Кусевич в Петербург от Фердинанд и
Стамболов „жребият“ е хвърлен в ръцете на руския император – Александър ІІІ.
Отговорът на С. Петербург към позицията на Фердинанд и Стефан Стамболов
не закъснява. След посещението на Методи Кусевич в С. Петербург в началото
на 1893 г., от руската столица Драган Цанков заявява, че признава Фердинанд
за княз на българския престол. Безспорно това е позицията, избрана от руския
император Александър ІІІ и неговата дипломация. Изборът на Александър ІІІ
проличава и от реакцията на руските дипломатически представители в Цариград към предстоящото посещение на Ст. Стамболов през август 1892 г. в турската столица. Когато проектите за това посещение стават известни, заместващият руския посланик А. И. Нелидов А. Жадовски предупреждава Високата
порта, че „ако Стамболов бъде приет в Цариград, руският император ще излезе
от търпение“ (Пантев 1972: 218–219). В потвърждение на тази политическа
линия ще посочим и казаното от Др. Цанков при завръщането му в България
през 1894 г.: „Русия, заявява Цанков, не иска от нас нищо друго, освен да не
бъдем с враговете на славянството и православието“. И още, що се отнася до
всичко от позицията на Русия, Фердинанд търси пътища за установяване на лични контакти с
руския цар Александър ІІІ (Саздов 1993: 183–184).
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Фердинанд той добавя: „Тя (Русия – б. а.) е против незаконното избиране на
княза, а не против неговата личност.“ (Радев 2012: 54–57). Недалновидно, с оглед външнополитическата ориентация на Русия, е предпочетен Фердинанд пред
Ст. Стамболов. Твърде вероятно е, за тази руска позиция, българският довереник на руската политика – Драган Цанков да е оказал влияние върху избора на
Александър ІІІ, като се има предвид непримиримите му отношения със Стефан
Стамболов и неговите съмишленици, особено изострени след организираните
от него опити като емигрант за насилственото сваляне на Стамболовото правителство. Явно е, че Цанков се страхува и от лична разправа. Примерът е бил налице – осъдени и разстреляни са майор Анастас Узунов, майор Олимпи Панов,
Тома Кърджиев, Коста Паница, поета Светослав Миларов и други, като участници в заговори против правителството на Стамболов или за политическите
им убеждения (Саздов и др. 2003: 148–149, 165–168). Някои от тях са бивши
съратници на министър-председателя по време на националноосвободителните
борби през епохата на Българското възраждане.
Еволюцията в позицията на Александър ІІІ е на практика отстъпление пред
ловкото утвърждаване на Фердинанд на българския престол от Австро-Унгария,
Италия, Германия и не дотам далновидно от Англия. Оттук нататък припознаването на Фердинанд е само въпрос на време4.
Развиващите се руско-български отношения в полза на Фердинанд ще накарат Стефан Стамболов през 1894 г. да заяви: „Изборът на Фердинанд за княз
на България е най-голямата грешка, която съм направил през живота си“, а на
смъртния си одър по-късно той ще потвърди това с думите; „Българският народ
ще ми прости всички грехове, но никога няма да ми прости, че докарах Кобурга
на българския престол“ (Йовков 1980: 118). Анализирайки позицията и поведението на големия български държавник Стефан Стамболов, можем убедително да твърдим, че той далновидно определя нещастното бъдеще на България,
ако Фердинанд остане в страната и през годините, когато ще се търси съюзник с
окончателно формираните военни коалиции.
Подобна е позицията към мисията на Фердинанд в България и на другия голям български държавник – Петко Каравелов. Още от лятото на 1887 г. той отказва да признае оставането на българския престол на Фердинанд Сакс Кобург
Гота. П. Каравелов с голяма тревога се опасява, че чрез избора на Фердинанд за
български княз се обричат интересите на народа (Грънчаров 1984: 116–117).
Отрицателното отношение на Каравелов и на политическите му съмишленици към личността Фердинанд идва не толкова от незаконното му пребиваване в страната, колкото от неговата проавстрийска политика, която те смятат
вредна за интересите на България. А видимото отдръпване на Фердинанд от
4

Смъртта на Александър III на 20 октомври/1 ноември 1894 г. се приема от някои автори за
събитие, което погребало и руско-българския конфликт (Косик 2009: 48). Тази теза е неприемлива, тъй като позицията на Александър III и Фердинанд е синхронизирана с идеята
Ст. Стамболов да бъде отстранен от управлението на страната. Смъртта на Александър III е
по-скоро повод за активизиране процесът на помирението.

Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов

193

тази политика се смята за „привидно и временно“, което щяло да продължи до
укрепването му на престола (В. Знаме, бр. 6, 6 септември 1894; НБКМ – БИА,
ф. 192, а.е. 3, л. 90; Султанов 1966: 19–25). Това е най-важната причина, която кара Каравелов и съмишлениците му да развиват активна дейност, насочена
против укрепването и утвърждаването на династията на Кобурготите на българския престол. Поглеждайки двайсет години напред България с Фердинанд,
Каравелов я вижда в лагера на естествените му съюзници – Австро-Унгария и
Германия. В такъв случай България ще бъде противник при евентуален световен
военен конфликт на Англия, Франция и Русия. Затова той остава убеден противник на оставането на Фердинанд в България (Саздов 1987: 125–137). За
неговата реакция можем да съдим и от думите му, казани след помирението в
знак на разочарование от Русия: „Не зная аз ли съм луд или руският цар“ (НА –
БАН, сб. IV, оп. 1, а.е. 64, с. 130).
В решителни за българските интереси исторически събития Фердинанд се
показва като верен „слуга“ на виенската политика. Така например през септември 1908 г., България в нарушение на Берлинския договор провъзгласява своята независимост. Българското правителство не се вслушва предупрежденията
на Русия да се изчака Австро-Унгария първа да наруши Берлинския договор,
като анексира Босна и Херцеговина, чиито срок за оставането им в границата на
империята изтича два дни след провъзгласяването на българската независимост.
По това време Фердинанд вече има решаваща роля относно определяне външнополитическия курс на България. Това се потвърждава от руския посланик в
София А. А. Савинский. Министрите, заключава той, се явяват „слепи оръдия в
неговите ръце“ (Шкундин 2007: 12). Това му създава комфорта – той еднолично да предприема стъпки с огромна национална значимост. Така например, по
настояване на Виена, Фердинанд принуждава българското правителство първо
да наруши Берлинския договор, като провъзгласи независимостта на България.
Така страната е въвлечена в криза, от която излиза чрез откупуване на независимостта с голяма сума от Турция (Стателова и др. 1994: 382–406).
По-големите поражения нанесени от Фердинанд върху българските национални интереси и в изгода на формиращия се вече блок на Централните сили
се осъществяват от него през годините на войните (1912–1913 г.). Първото голямо предателство е извършено само три седмици след започването на Балканската война. На 28 октомври 1912 г. Турция моли с телеграма до Фердинанд да
бъдат прекратени военните действия. Телеграмата е скрита от съюзниците, войната е продължена, направена е първата крачка към разбиването на Балканския
съюз, неудобен в този вид за Виена и Берлин. Голямото престъпление спрямо
националните интереси на българския народ нанесено от Фердинанд е на 16
юни 1913 г. Фердинанд провокира започването на война между съюзниците,
прераснала във Втора балканска война. Разбит е удобния за Антантата Балкански съюз, а България жестоко е наказана с Букурещкия и Цариградския мирен
договор (1913 г.).
След наказанието на България, в Букурещ и Цариград, в страната силно на-
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раства политическото напрежение. Успешното представяне на българското командване във войните и политическото поражение на управляващите и Фердинанд създава условия за нова политическа криза към края на 1913 г. и началото
на 1914 г. „Нарастващото обществено недоволство, включително сред офицерите и военните“, кара Фердинанд да се страхува „от детронация и атентати“ (Божерянова 2008: 116). „Царят, пише в спомените си ген. С. Савов, не смееше да
се движи из града. През всичкото време стоеше в двореца и много рядко отиваше на църква или в двореца „Враня“ (Савов, Жостов 2000: 19–20)5. При посилна реакция на политическите сили и на обществото като цяло, твърди и Ал.
Цанков, Фердинанд е можел да се раздели с царския трон (Цанков 1998: 104).
В същото време Фердинанд търси пътища за съюз с Австро-Унгария. С всички
свои действия той последователно тласка България към страната на Централните сили. Целият негов път в българската политика е една мисия поета във време,
когато започва формирането на големите блокове за голямата война.
Към края на 1913 г. България прави опит да излезе от изолация. Фердинанд
лично и открито се обръща към външния министър на Австро-Унгария граф
Леополд Бертхолд с питане дали е възможен един съюз с България. Отговорът
е България първо да се разбере с Румъния, която тогава е съюзник на Централните сили. Същата е и позицията на император Франц Йосиф. На този етап силите от Тройния съюз (Германия, Австро-Унгария, Италия), „според досега развилите се събития на Балканския полуостров, заявява в поверителен доклад до
В. Радославов българския пълномощен министър в Цариград Андрей Тошев,
се задоволяват да проявяват към България само едно платоническо съчувствие“
(НБКМ-БИА, ф. 263, а.е. 13, л. 76–77). В този момент обаче компромисите от
страна на Румъния са недопустими. Респектирани от възможностите на българския народ Букурещките политици ревниво отстояват установеното статукво.
Особено прецизна в това отношение е оценката на австрийския пълномощен
министър принц Фюрстенберг, след един разговор с румънския крал: „Всички
ромъни, споделя той пред българския пълномощен министър в Букурещ Симеон Радев, начело с краля, чувствуват физическото превъзходство на българската
раса над ромънската. Те са убедени, че и в днешните ѝ граници, България ще
стане пак най-голямата военна сила между балканските държави. Това ги кара
да се боят, че като се съвземе, България ще си постави за задача да отнеме от
Ромъния Добруджа. Докато не се изкорени тоя страх у ромъните, не ще можете
да сключите никакво споразумение с тях.“ (Дипломатически документи
1920: 82–83, 84–85, 99). Изключително висока за качествата на българите е и
оценката на братята Ноел и Чарлс Бъкстон, анализирани след тяхното посещение в България в брошурата „България и българите“ (Бъкстон 1914: 8–31).
Разбира се, виенските и берлинските политици гледали на България като на
5

От 18 декември 1913 г. С.Савов е в двореца на длъжността генерал от обкръжението на Фердинанд. На 14 февруари 1914 г. е произведен в чин генерал-майор. (ЦВА, ф.1, оп.5, а.е. 190, л.
91; Божерянова 2008: 116).
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свой бъдещ съюзник, в една война с оглед разгрома на Сърбия. Те виждали в бъдеще формирането на нов Балкански съюз, но от България, Турция и Румъния,
а Германия се надявала да привлече и Гърция. На този етап обаче до конкретен
съюз на България с Австро-Унгария не се достига (Дипломатически документи 1920: 84–90, 98, 101, 111–113; История на България 1999: 237,
238).
Правителството на д-р В. Радославов насочва усилията си през първата половина на 1914 г. за смекчаване на политическото напрежение в страната и за
разрешаването на икономическите проблеми, като междувременно са правят и
дипломатически сондажи за сближаване с Румъния и Турция (НБКМ-БИА, ф.
263, а.е. 13, л. 78–79, 79а – 79б; История на България 1999: 238).
През цялата първа половина на 1914 г. много време от дейността на кабинета преминава в уреждането на външен заем. След дълги преговори, правителството на д-р В. Радославов, пренебрегвайки по-изгодните френски оферти,
подписва на 29 юни/12 юли 1914 г. договорите за 500 млн. франка заем с Дирекцията на германската банка „Дисконто Гезелшафт“, представляваща международен банков синдикат. Всички опити на Франция, Русия и българската опозиция в парламента да осуетят договора за този заем завършват с неуспех. На
2 юли Договорът за заема е гласуван в Народното събрание, а на 4 юли 1914
г. публикуван в Държавен вестник (България в първата световна война
2002: 189–196; Марков 1995: 23–42). Направена е нова стъпка от страна на
правителството на д-р В. Радославов и монарха Фердинанд към бъдещ съюз с
Централните сили. Трябвало да бъде избрано обаче, удобното политическо време за двете страни.
Междувременно настъпват събития, които ускоряват европейския път към
световната война. На 15 юни 1914 г. в Сараево е убит австроунгарския престолонаследник, ерцхерцог Франц Фердинанд и съпругата му херцогиня Хохенберг. Това убийство отваря вратата към дълго подготвяния световен военен
конфликт.
Последва неизпълним ултиматум на Австро-Унгария към Сърбия. Във времето до обявяването и започването на войната управляващото правителство,
неговата дипломация и монархът на България по различни поводи не скриват
симпатиите си към Централните сили (България в първата световна война 2002: 196; Марков 1995: 45–49). Нещо повече, още след сключването на
заема българският министър-председател заявява пред германския пълномощен
министър в София Георг Фон Михаелис, че правителството е консолидирано
и България е вече готова да търси външнополитически път за присъединяване
към Централните сили. В тон с позицията на правителството, цар Фердинанд
възлага на кабинета да пристъпи към изработване на проект за съюзен договор
(Марков 1995: 48). В този момент обаче такава политическа стъпка на българската дипломация не отговаря на плановете на Централните сили. Във Виена и
Берлин все още хранят надежди, че Румъния може да бъде противопоставена
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на Русия, а Гърция привлечена за съюзник. Затова към България е отправено
предупреждение да не предприема никакви действия против Румъния и Македония, а да пази „строг неутралитет“ (Марков 1995: 48). В същото време и от
Петербург идват предупреждения страната да не се намесва в създалата се сложна политическа конюнктура през юли в отношенията между Централните сили,
от една страна и Сърбия и Русия от друга (Марков 1995: 48).
Готовността на българското правителство и Фердинанд да предприемат
стъпки за съюз с Централните сили е основание да направим извода, че това е
дълго време преследван политически път. Отпускането на заема от „Дисконто
Гезелшафт“ е само аргумент, а Сараевското убийство и дипломатическите действия на Австро-Унгария са добър повод за конкретни действия в тази насока.
Твърдението на някой автори, че Фердинанд няма предрешена позиция, или че
правителството на либералите можело да избере Съглашението, още през 1915
г., ако то предложело повече територия и ако обърнело хода на Голямата война
(Марков 1995: 42; Лалков 1983: 14). е само една хипотеза. Първо, Съглашението ако би предложило повече територии това означава, че Сърбия, Гърция и
Румъния да бъдат изключени като евентуални негови съюзници. Второ, едва ли
силната Германия и съюзникът ѝ Австро-Унгария можеха да бъдат победени за
една и половина години. Още повече, че Централните сили през 1915 г. постигат значителни успехи по фронтовете на войната (Стивънсън 2008: 96–169;
171–200). Що се отнася до твърдението, че 500 милионния заем не предрешава
избора на блоковите съюзници е убедително (Марков 1995: 42), още повече,
че голямата част от заема „Дисконто Гезелшафт“ се забавяше, а впоследствие не
бе изплатена.
Пътят на България към Централните сили е предрешен още с установяването на Фердинанд на българския княжески престол и с последователната му
проавстрийска политика в решителни моменти в тази насока.
Предупрежденията на Виена, Берлин и Санкт Петербург, и неуредените
териториални въпроси с Румъния и Турция определят възприетата от българското правителство и монарха Фердинанд политика на „строг неутралитет“, за
времето от Сараевското убийство до започване на войната.
Непосредствено преди разпалването на войната на 13 юли германският и
австрийският пълномощни министри барон Ханс фон Вангенхайм и маркиз
Палавичини посещават българския пълномощен министър в турската столица
Андрей Тошев и предлагат на България да сключи бързо споразумение с Турция и тройния съюз. Що се отнася до въпроса за териториалните възнаграждения предложението е по-късно да се обсъди и реши съвместно с Виена. Те смятат, че неутралитетът на България не устройва вече Централните сили. На друга
позиция обаче застава българският пълномощен министър в Цариград Андрей
Тошев: „В наш интерес е, заявява той, да пазим сега за сега строг неутралитет.“
Подобна е позицията и на българския министър-председател д-р В. Радославов,
който в отговор заявява: „Да не се бърза с тоя въпрос, догдето не се обяви войната между Австро-Унгария и Сърбия“ (ЦДА, ф. 176, оп. 3, л. 106; Диплома-
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тически документи 1920: 126; Марков 1995: 48).
На 15 юли Балплац, недоволен от отказа на Сърбия да изпълни ултимативните искания, известява на света, че се намира във война със Сърбия. Временно
съществува вероятността войната да бъде локална между Сърбия и Австро-Унгария. Различията в позициите на великите сили създават комплицирана обстановка в света и в отношенията между балканските държави (Марков 1995:
50–53). Във връзка с тази политическа обстановка д-р В. Радославов заявява че
България ще бъде неутрална, но без това да е обвързващо „докрай“ (Марков
1995: 52).
В началото на август (нов стил) 1914 г. Първата световна война между Централните сили (Австро-Унгария и Германия) и Съглашението (Русия, Англия
и Франция) започва. През първите месеци войната има променливи успехи за
двете страни. На Балканския полуостров водената война срещу Сърбия е приемана с второстепенно значение в сравнение със Западния фронт срещу силите
на Съглашението и Източния фронт срещу Русия. Въпреки това, австроунгарските войски през декември 1914 г. са прогонени от сръбска територия. Надеждите на воюващите коалиции за бърз успех рухват. Войната през зимата на 1915
г. се превръща в позиционна. На преден план излиза задачата за спечелване на
нови съюзници (История на България 1999: 240).
Следваната последователно мисия на цар Фердинанд го кара да настоява
още на 20 юли/2 авг. 1914 г. министър-председателят д-р В. Радославов да предложи, чрез австроунгарския и германския дипломатически представители в
София – граф Адам Тарновски и Георг Михаелес, присъединяване на България
към Тройния съюз. От него обаче се иска да гарантира настоящата териториална цялост и подкрепа в бъдеще относно присъединяването на изконни български земи (България в първата световна война 2002: 199–200; Готлиб
1973: 17–18; Марков 1995: 53).
В същото време напрежението в руско-българските дипломатически отношения започва перманентно да нараства (Шкундин: 1). Русия упражнява силен натиск към България да се започнат преговори за обсъждане „и съгласуване
на интересите на двете страни“. На д-р В. Радославов е връчена нота на 23 юли/5
авг. 1914 г. от руския дипломатически представител в София (от 1913 г.) Александър Александрович Савински. С нея ултимативно се настоява България, в
това решително за света време, „да разреши завинаги отношението на Русия
към нея... да възстановят с нова сила връзките на България с Русия и да излезат
из предстоящото изпитание, като се приближат към осъществяването на националните идеали.“ В Нотата се съдържа и заплаха относно евентуално възбуждане
на напрежение в Македония, което ще бъде в ущърб на Сърбия (Дипломатически документи 1920: 323–324). В края на юли, още по време на Сараевската криза, по искане на руския външен министър С. Д. Сазонов българския
дипломатически представител в С. Петербург ген. Радко Димитриев лансира
идеята пред кабинета на д-р В. Радославов, България незабавно да се включи
в назряващата война против Австро-Унгария на страната на Сърбия и Русия
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(Дипломатически документи 1920: 153–154; Шкундин: 2)6. Направеното предложение от руската дипломация за споразумение между България и
Сърбия се оказва абсурдно за българите, въпреки че в един момент Русия обещава и Македония, а като компенсация на Сърбия – Босна и Херцеговина. Срещу това искане българските представители в Турция и Сърбия Андрей Тошев и
Стефан Чапрашиков заявяват, че България ще пази „строг неутралитет“ (България в първата световна война 2002: 200; Марков 1995: 56). В същото
време и министър-председателят Радославов изтъква пред Съглашението позицията на „строгия неутралитет“, а тайно преговаря в София с представителите
на Германия и Австро-Унгария Михаелес и Тарновски за сключване на съюзен
договор. В подкрепа на това искане министър-председателят дава обещания и
за ускоряване на преговорите за споразумение с Турция. Запознат с опозицията
на българското правителство руския дипломатически представител Савински
прави опит да спечели Фердинанд срещу възнаграждение с част от Вардарска
Македония (Марков 1995: 56). Опитът на руския дипломат обаче да противопостави монарха на министър- председателя се оказва една празна илюзия.
На този ранен етап от световния военен конфликт Берлин и Виена се въздържат от бързо сключване на съюзен договор с България. Причините се крият
в издигнатия „неутралитет“ от Гърция и все още официално неуредените отношения между България, от една страна, и Румъния и Турция от друга. В Берлин
и Виена хранят надежда за възможен съюз с България, Турция, Румъния и Гърция, при постигане на разбирателство между тях.
Що се отнася за окончателно възприетата позиция на Фердинанд и Радославов за присъединяване към Централните сили липсва каквато и да било
политическа дейност, която да буди съмнение в това отношение. Преговорите
с Виена и Берлин само временно са усложнени от бавното сближение на България с Турция и Румъния, за което последователно пледира дипломацията на
Централните сили (Марков 1995: 56–57). Фердинанд и Радославовото правителство, пише проф. Георги П. Генов, са тайно ангажирани „от първия ден на
войната с каузата на Централните империи, те никак не мислят да се отклонят
от пътя, който бяха си начертали да следват още при съставяне на кабинета от 4
юли 1913 г. – съюз с Централните империи“ (Генов 2006: 13).
В този начален етап от войната политиката на българското правителство
и Фердинанд може да се определи като тайна и явна. Тайно, без прекъсване се
поддържат дипломатически контакти с представителите в София на Берлин и
6

На 3 август (нов стил), когато войната вече е факт, Р. Димитриев изнася пламенна реч пред събралото се множество около българската мисия в С. Петербург. Тази му постъпка е порицана
от В. Радославов, като му се препоръчва да се въздържа от всякакви манифестации, предвид на
обявения от България неутралитет. На тази критика Р. Димитриев, чужд на дипломатическите казуси, се оправдава с предложението, че овацията в чест на България можела да се превърне във враждебна манифестация. Малко след това той подава оставка и постъпва на служба в
руската армия. На неговия дипломатически пост е преведен от Лондон Михаил Маджаров
(Шкундин: 2–3).
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Виена, а открито Радославов продължава да убеждава Съглашението и съседите,
че страната ще води политика на „строг неутралитет“. За това и в отговор на
руската покана с Нотата от 26 юли/8 авг. 1914 г. Радославов решава да убеди
всички легации в София, че България предпочита да избегне пламъците на войната и ще спазва обявения „строг неутралитет“. Изпратена е вербална нота до
Чуждестранните легации в София от министъра на външните работи (Дипломатически документи 1920: 324–325). В същото време на 26 юли/8 авг. в
Министерския съвет се обсъждат предоставените проекти за тайни договори
с Централните сили. В тях се предвиждат само териториални придобивки от
Сърбия, но при намеса на България във войната срещу нея, а за такива придобивки от Румъния и Гърция обещанията се отлагат в зависимост от поведението
им към Централните сили (Марков 1995: 58).
На 27 юли/9 авг. българският представител в Цариград А. Тошев предоставя на Високата порта проект за съюзен договор с Османската империя. Общо
е мнението на правителствата обаче относно намесата към войната на Централните сили – да се изчака. Възприетия неутралитет от Италия загадъчното
поведение на Румъния и Гърция и перманентно изменящите се обстоятелства
оправдават политиката на изчакване (Дипломатически документи 1920:
166–167, 170–172; Марков 1995: 58).
На 27 юли/9 авг. България отново е предупредена от руския външен министър Сазонов, чрез ген. Радко Димитриев, че едно нападение срещу Сърбия, която е неин съюзник ще се приема като нападение срещу нея. Най правилната
политика съветва Сазонов, след като е убеден от Р. Димитриев, че българският
народ след всичко минало, мъчно може да се накара да отиде да помага на Сърбия (Радославов 1923: 96), е „България да съхрани безусловно неутралитет“,
срещу който се обещава да получи – Щип, Кочани и Радовиш, а при разширение на Сърбия на запад може да се разчита и на още по-широки териториални
придобивки за сметка на сръбска Македония (Дипломатически документи 1920: 171–172).
На 28 юли/10 авг. обсъдените от правителството на Радославов проектодоговори за съюз с Централните сили са представени на Фердинанд за одобрение.
Липсата обаче на ясни позиции и все още неуредените отношения със съседните
„неутрални“ държави и предупреждението на Вилхелмщрасе и Балплац България да се държи „строго неутрално“ карат Фердинанд и Радославов да изчакват
по-удобни времена (Калчев 2010: 48–49; Марков 1995: 60–63). Обстановката в страната също е неблагоприятна относно блоковата ориентация. Позициите на Съглашението са не по-малко приемливи за обществото и голямата част
от политическите сили. На 11 септември Михаелис се принуждава да съобщи
в Берлин, че правителството на В. Радославов е против участието във всякакви военни действия. Резултатът от тази позиция на кабинета е неподписване на
българския договор с Берлин и Виена (Готлиб 1973: 24). В този момент на германците липсват аргументи за оказване на натиск в София. Техният пробив във
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Франция след впечатляващото напредване е спрян при река Марна. Новината
за този неуспех бързо се разнесла и на Балканите (Готлиб 1973: 23–24).
Независимо от създалата се обстановка през първите месеци на обявената
война министър-председателя д-р В. Радославов и цар Фердинанд остават последователни в стратегическите си цели. Във връзка с това проектите за съюзните договори с Германия и Австро-Унгария са обсъдени и принципно приети
от кабинета на 3 август/16 авг. 1914 г. По настояване на Фердинад се изисква
от Германия, която изчаква присъединяването на Гърция, да се задължи на допълнителни придобивки за България във Вардарска и Беломорска Македония,
ако Гърция влезе във войната срещу единия от съюзниците (Марков 1995: 63;
Калчев 2010: 49).
На 6 авг./19 авг. 1914 г. е направена нова крачка по пътя на България към
съюз с Централните сили. В София Радославов и турският вътрешен министър,
действащ от името на султана, Талаат паша, подписват таен „договор за съюз и
приятелство между България и Турция“ (ЦДА, ф. 313к, оп.1, а.е. 2287, л. 3–4;
Куманов 2004: 26–27; Обвинителен акт 1921: 603–604; Калчев 2010:
48–49). Макар да остава и нератифициран (Радославов 1993: 85–86) този
таен договор е своего рода допитване за възможен реален съюз с бившия поробител срещу българската освободителка. Приетият от страната „неутралитет“ е
използван от българските дипломатически представители в Букурещ, Атина и
Белград да осъществяват дипломатически сондажи относно бъдещото отношение на съответните правителства. Изводите са, че всяка от съседните балкански
държави преследва своите егоистични интереси – от запазване на Букурещкото
и Цариградското наследство, до желание за нови придобивки.
Определената от монарха Фердинанд и правителството на Радославов стратегическа цел започва да искристализирва възприетия двойствен подход спрямо обявения неутралитет още в началото на войната. На 9 авг./22 авг. 1914 г.
Радославов не приема направеното от Русия предложение за продължаване на
„благосклонния неутралитет“ към Сърбия и да позволи да бъде снабдена с необходимите храни, оръжия и боеприпаси. Това щяло да се приеме от Русия за
приятелски жест. Отказът на Радославов е посрещнат с голямо недоволство в С.
Петербург. Същият ден, обаче, българското военно аташе в Турция ген. Тодор
Марков допуска преминаването през България на германски поданици с „фиктивни занаяти“, пътуващи за Турция, а Георг фон Михаелис се „разпорежда“
българските офицери на стаж във военната академия в Брюксел да бъдат отзовани в родината (Марков 1995: 65; Готлиб 1973: 33). Тези първи „пропуквания
на българския неутралитет“ карат заинтересованите Велики сили да упражняват
перманентен натиск над противобългарската съседска коалиция. Това довежда
до отпадане на задълженията на Гърция и Румъния към Сърбия с пояснението,
че техните договорености се отнасят за евентуален балкански, но не и европейски военен конфликт (Марков 1995: 65).
На 11/24 авг. 1914 г. английският пълномощен министър сър Хенри БаксАйрънсайд заявява на д-р В. Радославов, от името на министъра на външните
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работи на Англия Едуард Грей, „че по негова инициатива (на Грей) са направени
постъпки пред правителствата на четирите балкански държави за образуване
на балканска конфедерация, като България се възнагради от страна на Гърция
с Кавала и хинтерланда, а от Сърбия с Прилеп и Битоля, а от Румъния с част
от Добруджа“ (НБКМ-БИА, ф. 263, а.е. 13, л. 81–86). Предлага се този въпрос
да се обсъди и от българското правителство и да се влезе в преговори за реализирането му. Към направеното предложение на Грей бързо се присъединява и
руската дипломация (Радославов 1993: 28, 30–31).
Политическата и военна конюнктура през първите месеци на войната не
позволява на съседните на България държави да приемат предложенията на
Лондон и С. Петербург за териториални отстъпки. Перманентно постъпват и
обвинения от пълномощните министри на Англия и Русия в София за нарушаване на обявения от България „строг неутралитет“, за миниране на Бургаското
и Варненското пристанище, „за ареста на Пловдивския архимандрит и други
руски друзя, които са направили молебен в Пловдив за успеха на руското оръжие“ и др. (НБКМ-БИА, ф. 263, а.е. 13, л. 81–161; Радославов 1993: 26–38).
Що се отнася до позицията на цар Фердинанд в този момент и неговите бъдещи намерения относно ориентацията на България, ще изкоментираме отношението му към призивите на бившия пълномощен министър Димитър Цоков.
На 30 юли 1914 г. Цоков пише от Петербург едно дълго писмо до цар Фердинанд7. В него се настоява „да се обяви България за Русия, която щяла да победи в тази война, както и да се смени сегашното правителство и да се образува
общопартиен кабинет с министър-председател д-р Димитър Станчов8 – парижкият ни пълномощен министър.“ Новият кабинет трябвало да се поддържа и от
либералите, като д-р В. Радославов бъде избран за председател на Народното
събрание (НБКМ-БИА, ф. 263, а.е. 13, л. 87–89).
На 14 август Радославов е на аудиенция при цар Фердинанд. Той му предоставя да прочете писмото на Д. Цоков. Относно писмото царя не се произнася,
но дава да се разбере, че „намира агитацията на опозиционера между народа за
опасна. България, заявява той, може да пострада от себе си, а не от външен враг.“
(НБКМ-БИА, ф. 263, а.е. 13, л. 87–89).
Изводът се налага от само себе си. Силните симпатии на вътрешните и
външни съглашенофилски привърженици и международната и военна конюнктура ще определят за по-дълго време обявения от Фердинанд и неговото правителство „строг неутралитет“.
Усещайки засилването на значимостта на своя, макар и двойствен, неутралитет българските дипломати не променят заявеното условие за неговото спазва7

8

Димитър Цоков е български дипломат. В началото на XX век е пълномощен министър в Англия.
Димитър Станчов по време на Първата световна война е пълномощен министър в Париж.
През май 1915 г. е сменен, поради просъглашенските му симпатии и е изпратен в Рим. Покъсно е пълномощен министър в Хага.
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не – „много и реални отстъпки“9. Въпреки това, крачката към открито влизане в
блока на Централните сили, към каквото призовава барон Вангенхайм, официално София се страхува да направи поради открито враждебно отношение на
Гърция, все още загадъчното държание на Румъния и оттеглянето на австро-унгарската армия от Сърбия и прехвърлянето ѝ на Източния фронт срещу основната сила Русия (ЦДА, ф. 176, оп. 3, а.е. 11, л. 254; Марков 1995: 66–67).
Поддържането на „строгия неутралитет“ от правителството на Радославов
и запазването в тайна на проектодоговорите с Германия според доклад на пълномощния министър Михаелес на 29 август, ще продължи докато не настъпи
решителен обрат срещу руските войски в Галиция и Турция не обяви война срещу Русия. „Строгият неутралитет“ обаче, продължава да бъде „благоволителен “
(изчаквателен) спрямо Централните сили, „докато го допускаха външните фактори и общественото мнение в страната“ (Марков 1995: 71). В същото време и
с готовност нарушаван, при тайно поддържаните „интимни“ отношения с Високата порта (Радославов 1993: 85–86). Що се отнася до намесата на България
във войната и посоката на нейния избор, вече е предрешено и с готовите тайни
договори. Началото на войната е и времето, когато България изчаква окончателната ориентация и поведение на Румъния, Гърция и Турция, и стратегическите
действия на австроунгарската и германската армия.
Към септември 1914 г. войната непредвидено се затяга. Инсценирайки опасност от руския флот през юли Турция мобилизира армията, а на 29 октомври
със султански манифест влиза във войната (Куманов 2004: 25–34). Българските дипломати неуморно пропагандират българската позиция на „строг неутралитет“. В същото време продължават „нарушенията на неутралитета“ в полза
на Германия и по нейно настояване да се оказва дипломатически натиск върху
Румъния, която се изкушава от неуспехите на Австро-Унгария и демонстрира
готовност армията ѝ да нахлуе в незащитена Трансилвания (Марков 1995:
72–73). Активно действа и съглашенската дипломация. Нейните дипломатически представители в Цариград и Атина остро реагират пред българските дипломатически представители относно сключения съюз между България и Турция.
На натиск са подложени и българските пълномощни министри в столиците
на Съглашенските държави (Марков 1995: 73–74; Минев, Билярски 2001:
122–125).
През октомври конфиденциално е съобщено от италианския пълномощен
министър Куки Боасо на ген. Иван Фичев, че Италия няма да се присъедини
към Централните сили (Радославов 1993: 65–67). В София британският дипломатически представител сър Хенри Бакс – Айрънсайд на 16 ноември връчва
на Радославов нота, без да е съгласувана с Русия и Сърбия. В нея се предлага
срещу нападение над Турция „линията Енос-Мидия, частта от Македония на
изток от Вардар, на юг от линията, определена в сръбско-българския договор от
1912 г.“ (ЦДА, ф. 176, оп. 3, а.е. 18, л. 30; Илчев 1990: 97).
9

България от 6 авг. 1914 г.
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В началото на декември се активизира и руската общественост. Известният руски писател Леонид Адреев с открито писмо се обръща към българския
народ и го призовава в защита на славянството. Създалите се през последните
десетилетия обаче сложни отношения между България и Сърбия не допускат
българска помощ за сърбите – славяни. Призивът „българите да забравят сръбските обиди“ и да се притекат в помощ на Сърбия е трудно да намерят в този
момент почва в България (Шкундин 2010: 188–189). През ноември силно се
раздвижва и съглашенската опозиция в страната. В Народното събрание и печата се разгръща широка кампания. В края на ноември опозицията излиза и с
манифест. С него се призовава правителството да спазва „стриктен и лоялен неутралитет“ и да започне „незабавно преговори с Тройното съглашение“, с оглед
постигане на разбирателство относно националното обединение. Разбира се,
протестите остават неуважени (Илчев 1990: 99–101).
За да омекоти натиска на Съглашението и поради други съображения, Фердинанд, въпреки изразеното несъгласие на Радославов, назначава генерал Иван
Фичев за министър на войната, на мястото на ген. Климент Бояджиев. По думите на дворцовия генерал Сава Савов, тази кадрова промяна цели да бъде компрометиран съмняващия се в победата на Германия генерал. Много често, на
заседания на Министерския съвет, ген. Фичев изказвал съмнения относно крайния успех на Германия. С това той засилвал омразата към него на цар Фердинанд (Божерянова 2008: 120–121).
В двореца в София постепенно се засилвала германофилската атмосфера.
Проводник на тази линия е дворцовият лекар – германецът Грецер, който след
започването на войната между Австро-Унгария и Сърбия става „най-приближеното лице на Царя“ (Савов, Жостов 2000: 26). Д-р Грецер става най-големият агитатор за намесата на България към Централните сили. Разбира се, за тези
свои действия той има подкрепата на Царя (Савов, Жостов 2000: 26). През
периода 1913–1914 г. в България и Германия се провеждат множество съвместни културни прояви. Почти всички изнасяни представления са от германски
автори – класици. Те привличат в публиката видни личности, в това число депутати, министри, представители на висшия административен и интелектуален
елит на българското общество (Иванов 2002: 57–58).
Следвайки своята стратегическа мисия Фердинанд работи и за осребряване
на съгласието България да се присъедини към Централните сили. За положените усилия той получава лично 5 млн. немски марки (Марков 1995: 138).
През 1931 г. в германската преса се правят поредица от разкрития за Фердинанд, където е наречен „българоубиец“. На 21 март 1931 г. българският вестник
„Утро“, бр. 6473, публикува телеграма, прочетена от германския депутат Хинделбергер в Райхстага на 19 март 1931 г., в която се твърди, че в навечерието на
войната Фердинанд получава от Германия 25 млн. марки, а след нея още 2 млн. и
други суми. В книгата на Ханс Рогер Мадол „Фердинанд цар на българите“ тези
вземания се потвърждават макар и без да се посочват конкретни суми (Божеря-
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нова 2008: 122–123; Мадол 1992: 113–134).
Предрешеното от Фердинанд включване на България към Централните
сили е особено твърдо заявено пред генерал Сава Савов, при опита му да запознае Фердинанд с недоволството на дипломатическите представители на Франция, Англия и Русия от пренебрежителното отношение към тях на българските
власти. Възмутен от русофилството на Савов цар Фердинанд гневно му отговаря с думите: „Разберете, каквото и да стане, макар и в гроба да влезна, ние ще
вървим с германците…“ (Савов, Жостов 2000: 33).
През октомври 1914 г., чрез посредници, германската дипломация изявява
големите симпатии на германското правителството към България и готовността
му „да влезе в преговори не само за един политически, но и за един военен съюз.
Предложението за това обаче е най-добре да излезе от българското правителство…“ (НБКМ-БИА, ф. 263, а.е. 13, л. 185–186).
От навечерието на войната и през втората половина на 1914 г. външнополитическите ходове на Фердинанд и Радославов се определят както от техните
симпатии, така и от конкретната политическа обстановка в Европа, на Балканите и от нерешените български национални проблеми. В голяма степен пътеката на българската външна политика в този дух се продължава и през 1915 г.
(Шкундин 2007: 12–13).
Създадената политическа конюнктура към края на 1914 г. на Балканите и
променливите успехи по фронтовете на войната карат Фердинанд и правителството на Радославов да продължават да отстояват в дипломатическите разговори „строгият неутралитет“. В същото време те тайно, бавно и последователно го
нарушават в интерес на Виена, Берлин и техния вече явен съюзник Анкара.
Особено силно се повдигнал духът в София след падането на Белград на 2
декември 1914 г. Завладяването на сръбската столица хвърлило в огромна тревога страната. Престъжът на двойната монархия е възстановен. Самочувствието на балканските държави, благосклонни към Сърбия и Съглашението е силно засегнато. София била склонна към действия. Само след няколко дни обаче
обстановката се променя. В резултат на „сръбския патриотизъм, саможертва и
солидна стратегия“, пише У. Готлиб, армията на Хабсбургите е разбита. На 15
декември поражението е официално признато (Готлиб 1973: 36–38). Вилхелмщрасе засилва ухажванията към София, за да я убеди в спазване на отстояваната позиция. На този етап (1914 г.) българският неутралитет задържа Гърция от
активни действия в защита на Сърбия, а Румъния от нахлуване в Трансилвания.
Той поддържа и надеждите на Вилхелмщрасе и Балплац за привличане на Румъния и Гърция в един бъдещ съюз с България и Турция. Създалата се политическа обстановка на Балканите в края на 1914 г., малко или повече, оказва влияние
и за по-продължителния неутралитет на Италия. Всичко това дава възможност
на австроунгарската и германска армия към края на 1914 г. и началото на 1915 г.
да укрепят позициите си на Източния фронт срещу Русия и на западния срещу
съглашенските армии.
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Политическите действия на Фердинанд и Радославов, в лицето на българската дипломация, перманентно убеждават Балплац и Вилхелмщрасе, че в удобния политически момент ще пристъпят към практическа ориентация по отдавна определената стратегия на българския монарх. В същото време съглашенската дипломация все повече се убеждава в липсата на здрави позиции в София
и активизира действията си за осигуряване на нови съюзници в лицето на Румъния, Гърция и Италия. Централната ос, в обсебената от Фердинанд външна
политика на България, е насочена към подчинение на българските интереси на
стратегическите цели на австро-германския експанзионизъм.
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ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ И ПОЛИТИКАТА НА РУСИЯ
НА БАЛКАНИТЕ (1911–1913)
Любка Найденова
LIBERAL PARTY AND RUSSIAN POLICY IN THE BALKANS (1911–1913)
Lyubka Naydenova
Abstract: This article studies the attitude of the Liberal Party towards Russian policy on the Balkan
peninsula during the period of the preparation and the course of The Balkan War, as well as during
the Inter-Allied war and right after it. It addresses all the main issues raised by the Liberals – the
conclusion of the Balkan Union under the protection of Saint Petersburg, the war, the problem with
the future Bulgarian border, the attitude of Russia towards the neighbor countries, Bulgarian claims,
etc. Sometimes the expressed opinion by the liberals was on the contrary to the Bulgarian official policy.
Most of the time during this particular period they were in opposition, except in the second half of
1913 when they could afford to speak freely and openly.
Keywords: Liberal Party, Radoslavists, Russia, Balkan War, Balkan Alliance

Периодът 1911–1913 г. в българската история е многократно и многопластово
изследван в историческата наука (Милетич, Л. 1918:; Анчев, А. 1955:; Влахов, Т. 1967: 14–56; Стателова, Е и др. 1974: 142 сл.; Тодорова, Ц. 1982:;
Марков, Г. 1984:; Беров, Л. 1985:; Трифонов, С. 1986: 211–260; Марков, Г.
1989:; Марков, Г. 1992:; Мишев, Р. 1992: 128 сл.; Николова, В. 1992:; Кишкилова, П. 1998:; История 1999: 111–116, 171–230; Галунов, Т. 1999: 20–
32; Калчев, К. 2010: 24–55; Палангурски, М. 2011: 234–259; Живков, С.
2014: 295–336; Георгиев Б. 2016: 324–358; Александров, Е. 2017: 140–298;
Тодоров, Т. Ст. 2018: 175–214 и мн. др.). Към настоящия момент и по-голямата част от историята на Либералната (радославистка) партия е подробно проучена по отношение на организацията (Николова, В. 1988: 214–216; Саздов,
Д. 1991: 28 сл.; Георгиев, Б. 1992: 113–129; Георгиев Б. 1993: 129–146; Георгиев, Б. 2001: 45–55; Георгиев Б. 2001: 11–93; Георгиев Б. 2004: 223–
244; Георгиев Б. 2007a: 229–344; Георгиев Б. 2007b: 285–302; Георгиев Б.
2010: 10–54; Георгиев Б. 2011: 13–34), вътрешната (Топалов В. 1961: 27–42;
Topalov, V. 1985: 113–134; Георгиев Б. 1992: 209–217; Палангурски М.
1995: 14 сл.; Георгиев Б. 2013: 173–214; Георгиев Б. 2014b: 40–75 Георгиев
Б. 2014a: 297–346), стопанската (Топалов В. 1963: 47–74; Георгиев, Б. 2000:
103–118; Георгиев, Б. 2012: 130–144) и отчасти външната политика (Топалов, В. 1984:; Георгиев Б. 1990: 25–42; Георгиев Б. 1991: 15–35; Георгиев
Б. 2018: 147–178). Въпреки това от вниманието на изследвачите са убeгнали някои нюанси, главно от периода на Балканските войни, през които Либералната
партия привидно няма особено активна дейност. В действителност радославистите вземат участие в решаването на всички по-важни проблеми, което е предмет на настоящата статия. За написването и съм ползвала непубликувани източници от централните архиви (ЦДА, НА-БАН и НБКМ-БИА), политическата
преса от периода, дневниците на народните събрания и мемоарната литература,
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независимо че на последната не винаги може да се има доверие. Направеното до
момента от съвременните историци също е взето под внимание, като съм се старала да допълня някои от тезите и въведа в научно обръщение нови източници.
Надявам се това да бъде полезно за колегите ми, тъй като представената тема не
може да бъде изчерпана в рамките на една статия.
Пролетта на 1911 г. е белязана с множество политически събития. Демократическата партия, която е на власт, печели общинските избори (Пряпорец, бр. 42
от 24 февр. 1911), но Фердинанд преценява, че след като е изработила проекта
за промени в Конституцията, тя няма да му бъде полезна повече. Затова Ал. Малинов е поканен на аудиенция на 9 март и принуден да подаде оставка още на
13 с. м. Само три дни по-късно е съставено ново коалиционно правителство от
Народната и Прогресивнолибералната партия, начело с Ив. Евстр. Гешов (История 1999: 111).
Предвид поетия от двореца проруски курс в този период Либералната партия е далече от възможността да поеме властта. По това време либералите ратуват за постигане на национално обединение чрез война с Османската империя.
Въпреки предстоящите сериозни вътрешнополитически задачи, същата позиция заемат и по-голямата част от останалите партии, което повдига патриотичния дух на нацията, но създава войнствено настроение. Последното не се харесва в някои политически среди. Съвсем скоро българските представители на
„висшите държавници на Балканския полуостров“, включително д-р В. Радославов, получават анонимно писмо от град Сира в Османската империя (днешна
Гърция, Л. Н.), в което са „предупредени“, че плановете за „Велика България“
ще свършат зле, а подателят им предлага да прегърнат идеята за Балканска федерация (НБКМ-БИА, ф. 263, оп. 1, а. е. 29, л. 36). Радослависткият водач дори не
обръща внимание на предупреждението. В условията на всенародния подем,
войнствената му позиция и първите опити да бъде въведена пропорционалната избирателна система1 (Стенографски дневници 1911а: 3392–3508) му
помагат за първи път от много години да бъде избран в Петото велико народно
събрание. Неговите привърженици там са малцинство (Гешева, Й. 2001: 227
сл.), но независимо от това Радославов взема отношение по много въпроси. Той
и най-близкият му съратник П. Пешев търсят със задна дата от правителството на Малинов отговорност за „откупуването“ на българската независимост на
висока цена, за сметка на получените срещу само 46 млн. германски марки от
Виена Босна и Херцеговина (Пешев, П. 1993: 360–361). Така косвено се атакува Русия, която е основен посредник в сделката между София и Цариград (История 1999: 106). Освен това водачът на либералите обръща сериозно внимание на обстоятелството, че с посоченото анексиране Австро-Унгария изведнъж
1

На Третата си редовна сесия Четиринадесетото обикновено народно събрание гласува промени в Избирателния закон, с които на мястото на мажоритарната избирателна система се
въвежда пропорционалната, но само експериментално за Търновски и Пловдивски окръг.
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се превръща в „Балканска държава“, което застрашава българските интереси
(Мишев, Р. 2004: 208). Той официално подкрепя промяната на чл. 17 от Търновската конституция, даваща право на монарха и правителството да сключват
тайни договори, за да не засегне интересите на двореца, но въпреки това поставя въпроса да не би вече да има сключено някое тайно споразумение между
българското и австрийското или българското и руското правителство, с което България да е „продадена“ на Австрия или на Русия, и сега само да се иска
санкционирането му (Стенографски дневници 1911b: 248). Тази позиция
не е индивидуална приумица на шефа на либералите, а решение на най-високо
партийно равнище. В резолюцията на Шестия либерален конгрес от октомври
1910 г. изрично заляга постановката, че единственият начин за постигане на мир
и спокойствие на Балканския полуостров е даването на автономия на Македония
и Одринско (Народни права, бр. 237 от 29 окт. 1910. Вж. и Георгиев Б. 2016:
321). Тази позиция е част от стратегията на Либералната партия за разрешаване на националния въпрос, издигната в средата на първото десетилетие на ХХ
век (Георгиев Б. 2007а: 406 сл.).
Петото велико народно събрание приключва своята работа само за един месец (9 юни–9 юли 1911 г.) и още на 4 септември се провеждат избори за Петнадесетото обикновено народно събрание. Либералите участват в тях самостоятелно на повечето места, но не постигат успех (Народни права, бр. 193 от 7 септ.,
бр. 195 от 9 септ. 1911), въпреки че резултатите им не се отличават много от тези
на останалата опозиция (Палангурски М. 1995: 234–252; Живков, С. 2014:
303–304). В. Радославов влиза в Събранието само благодарение на въведената
в Пловдивски окръг пропорционална избирателна система, кандидатирайки се
в Пазарджик (Стенографски дневници 1911c: кн. VІ., 1893). Още в дебатите по отговора на тронното слово на Първата редовна сесия, през есента на
1911 г., той поставя проблема по какъв начин следва да се води българската
външна политика. Изказва мнение, че България е малка страна и затова трябва
да следи внимателно ходовете на великите сили, нагаждайки се към тях. Предвид водените вече от правителството тайни преговори, за които липсва информация, иска от последното повече обяснения пред народните представители за
действията на българската дипломация. Аргументът му да не се стигне до обтягане на отношенията с някоя от големите, държави (Стенографски дневници 1911c: кн. І, 251–252) ясно сочи страха от евентуално по-тясно обвързване
на София с Петербург. Въз основа на примера с българо-гръцките събития от
лятото на 1906 г. (позицията на либералите за тях Вж. в Георгиев Б. 2007а:
420–421), се предлага правителството да се застъпи за правата на българите
не само в Европейска Турция, но и в Сърбия, Румъния и Русия. Последната се
споменава за първи път по този начин в официално изказване или публикация
на В. Радославов (Георгиев Б. 2016: 325), като той обръща особено внимание
на превръщането на Болградската гимназия в руско училище (Стенографски
дневници 1911c: кн. ІІ, 481). Въпреки че главното му внимание в този аспект
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е насочено не към Русия, а срещу Румъния (критикува се ограничаването на
училищата и свещениците на 110-те хиляди българи, живеещи в северната съседка по официални данни, и се подчертава свободата на румънските училища
и свещеници в България. Народни права, бр. 251 от 16 ноем. 1911), може да се
каже, че водачът на либералите отчита точно заплахата за България от сключения турско-румънски съюз, настоявайки срещу него да се противопостави
едно българо-сръбско сближаване (Народни права, бр. 248 от 12 ноем., бр. 249
от 14 ноем. 1911). Тази позиция е в подкрепа на плановете на двореца и правителството.
В дългото си изложение по отговора на тронното слово водачът на либералите засяга и външноикономическите интереси на страната. Тук малко тенденциозно се отбелязва големият пасив за България във външнотърговския оборот
с Австро-Унгария (7 млн. лв. износ срещу 47 млн. лв. внос годишно) и не се споменава нищо за този с Русия, по който говорят други депутати. Критикувано е
и забавянето на сключването на търговски договор с Османската империя (Стенографски дневници 1911c: 248–251). Тук, разбира се, следва да посочим,
че Радославов няма как да знае за дипломатическата подготовка за война между
София и Белград, при посредничеството на Петербург.
Радославистите посрещат с възмущение кланетата в Щип на 8 ноември
1911 г. и заедно с останалата опозиция настояват за незабавна българска намеса.
(Народни права, бр. 267 от 8 дек., бр. 271 от 12 дек. 1911). Критиките към „нерешителната политика“ на управляващите продължават и през пролетта на 1912 г.,
главно поради липсата на информация за вече сключените съюзни договори. На
14 май Радославов произнася реч в Провадия, против правителството. В критиката си той прекрачва границата на добрия тон с твърдението, че съществуват
слухове за поделянето на Македония между Русия, Австро-Унгария и България.
Кабинетът е обвинен и че, под натиска на Петербург, поддържа въпроса за схизмата на Българската екзархия (Народни права, бр. 110 от 18 май 1912). Същото
се повтаря в Русе, където, заедно с председателя, произнася реч и подпредседателят на Централното либерално бюро Петър Пешев, както и в речта на водача
на радославистите в София. Управляващите веднага ги обвиняват, че изопачават
истината. Това не стряска видните либерали и те засилват агресивния тон срещу
Русия. „Народни права“ обяснява наличието на схизматичен проблем с желанието на руските управляващи среди да засилят влиянието си в България чрез
църквата, като последното е обявено за вредно за българите. Набляга се на опасността българската църква и нацията да бъдат разединени, като екзархът остане
в Цариград и ограничи правомощията си само в рамките на Османската империя. Тази чисто имагинерна възможност се определя като „предателство“ по
отношение на националните интереси (Народни права, бр. 112 от 21 май, бр.
124 от 4 юни, бр. 126 от 6 юни, бр. 127 от 7 юни 1912). При посещението си в
Ямбол на 10 юни д-р В. Радославов заявява, че Македонският въпрос е кардинален за България и тя не може да отстъпи територии, населени с българи в тези
земи. Въпреки че няколко години по-рано Либералната партия се отказва чрез
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пресата от претенциите за Санстефанските граници (Георгиев Б. 2007a: 424),
сега нейният шеф открито агитира България да запази правото си върху териториите от 3 март 1878 г. Той обосновава това свое искане с обстоятелството, че
за разлика от Петербург, Берлин и Виена ценят високо стопанските и културни
постижения на българите. Те, според него, искат България да застане твърдо в
центъра на Балканския полуостров, за да пази мира. Декларира се, че турците
нямат място на Балканите, защото са изостанал от прогреса народ. Въпреки това
не се подминава възможността великите сили да се споразумеят за разделянето
на европейските вилаети, пренебрегвайки балканските държави (Народни права, бр. 131 от 12 юни 1912. Вж. и бр. 132 от 13 юни 1912). Тук отново се визира
индиректно Русия, въпреки че липсват преки нападки.
Агресивният тон на либералите е в тон с общите нагласи на българската нация за война. Въпреки че сключените под егидата на Русия договори със Сърбия и Гърция са държани в тайна (Марков, Г. 1992: 21–22), войнственото настроение постепенно обхваща обществото.
Погромът в Кочани през юли 1912 г., при който са убити 34 българи, втвърдява радослависткия тон по отношение на Цариград повече от обикновено и в
много по-голяма степен от този на управляващите и на другите опозиционни
партии (България, бр. 137 от 26 юли, Пряпорец, бр. 162 от 21 юли, бр. 163 от 23
юли 1912 и др.). Радославистите апелират за мъст за българските жертви (Народни права, бр. 166 от 24 юли, бр. 167 от 25 юли 1912). Самият Радославов,
който по това време е във Варна, свиква на 22 юли събрание на привържениците
си в града. На него той остро критикува „миролюбивата политика“ на кабинета
Гешов-Данев, провеждана под влияние на великите сили (Австро-Унгария и Русия) (Стателова, Е и др. 1974: 135) и призовава съмишлениците си да организират митинги против правителството (Народни права, бр. 169 от 27 юли 1912).
Последното е сериозна заплаха за дестабилизиране на управлението, защото точно
в този период текат общински избори, а Либералната партия е в организационен
възход и разполага с над 50000 привърженици в цялата страна (ЦДА, ф. 401к, оп.
1, а. е. 49, л. 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, а. е. 67, л. 2, 3, 4, 6, 11, 19, 20, 21, 31, 34, 35, 36, а.
е. 69, л. 2, 6, 30, 34, 36 и др.; Народни права, бр. 239 от 2 ноем., бр. 241 от 4 ноем., бр.
262 от 29 ноем., бр. 270 от 8 дек., бр. 277 от 16 дек. 1911, бр. 110 от 1 май, бр. 112 от
21 май, бр. 114 от 23 май, бр. 117 от 26 май, бр. 123 от 2 юни, бр. 127 от 7 юни, бр.
131 от 12 юни, бр. 141 от 23 юни, бр. 149 от 4 юли 1912 и мн. др.).
Избухването на Балканската война се посреща с небивал ентусиазъм от редовите либерали, но водачите им са разтревожени от обстоятелството, че обединението на нацията може да бъде постигнато от най-русофилски настроените
партии, които ще получат сериозно политическо влияние и намалят възможностите на Либералната партия за идване на власт (Георгиев Б. 2016: 329). Освен това мобилизацията до голяма степен спира дейността на либералните дружини, а всенародният ентусиазъм заличава идейните разлики между обикновените хора. От началото на войната повечето провинциални вестници на всички
партии (Живков, С. 2014: 316) и някои централни издания спират да излизат
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(Вж. напр. Пряпорец, бр. 221 от 4 окт. 1912, бр. 1 от 16 септ. 1913). Сред тях, но
само временно и и „Народни права“ (Народни права, бр. 211 от 17 септ. 1912).
Въпреки финансовите трудности, ръководството на либералите преценява, че
чрез разпространението на вестника ще увеличи общественото си влияние и
го възстановява от 3 декември 1912 г. (Народни права, бр. 212 от 3 дек. 1912).
Началото на Балканската война поражда някои опасения в руските управляващи среди, че съюзниците може да претърпят поражение (Александров, Е.
2017: 177–178), но още първите победи на българските войски разсейват тези
страхове (за военните действия Вж. Балканската война 1961: 149–199; Панайотов, Л. 1982: 22 сл.). Предвид пораженията, младотурското правителство моли за примирие, сключено на 21 ноември 1912 г. Две седмици по-късно,
на 3 декември, в Лондон започват мирни преговори (Марков, Г. 1989: 181 сл.).
По време на военните операции Фердинанд скрива от съюзниците първото
турско предложение за примирие и настоява българската армия да настъпи към
Цариград. Така се стига до неуспешната атака на Чаталджа (История 1999:
200–202). Самото настъпление предизвиква сериозна тревога в руската столица, където по начало са много ревниви към възможността друга освен руската
армия да овладее Проливите (Велев, И. 1996: 36–40).
Либералите се опитват да използват противоречията, за да извлекат политически дивиденти пред двореца. След подписването на примирието Петнадесетото обикновено народно събрание е свикано на Втора редовна сесия, защото трябва да утвърди мира. Още в дебатите по отговора на тронното слово В.
Радославов взема думата по проблемите на външната политика. Той отбелязва,
че в обръщението на царя към депутатите липсва пасаж за отношенията с балканските държави, което е отчетено като сериозна грешка на дипломацията. Критиките засягат най-вече отношенията между София и Букурещ, предвид на неприятелската политика и териториални претенции от страна на румънското правителството. Заради сложната международна обстановка, се намеква деликатно, че
претенциите идат от север, с което се визира и Русия. Водачът на либералите
протестира срещу възможността част от българите в Македония и Одринско да попаднат в границите на Сърбия и Гърция. Тази позиция е проява на
максимализъм, но за сметка на това критиката към правителството за пропуска
да сключи договор с Гърция с точно определени граници е обективна (Стенографски дневници 1913а: кн. І. 64–66).
Възобновяването на военните действия през януари 1913 г. прекъсва преговорите за мир, а позицията на либералите към Цариград отново се втвърдява. Възстановилият излизането си техен официоз още в първите броеве на 1913 г. апелира
българските войски да влязат в Цариград. Формално това е изразяване на „желание“ да бъдат наказани младотурците (Народни права, бр. 5 от 8 ян., бр. 6 от 9
ян. 1913), но изпълнението на подобна заплаха на практика би минирало рускобългарските отношения. Тази позиция донякъде е съобразена и с мечтите на Фердинанд, когото някои съвременни автори считат за германски агент (Саздов, Д.
1917: 104–180).
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Още в хода на военните действия Петнадесетото народно събрание е свикано
на Втора редовна сесия. За да смъкне част от голямата отговорност, Ив. Евстр. Гешов осведомява на 1 март 1913 г. представителите за сключените тайни договори
на България със Сърбия и Гърция. Подробностите не са огласени и това дава повод за интерпелации и критики, като либералите са едни от най-активните депутати. Още на 2 март техният водач критикува скритите „от народа“ клаузи, които
вероятно са неприемливи за България. Набляга се на факта, че Белград се готви да
анексира населени с българи земи в Македония, като се загатва за помощта, която
Русия може да му окаже. За да се спре затварянето на български църкви и училища
от окупационните сръбски и гръцки власти се предлага да се мобилизират нови
български войски, които да бъдат разположени във всеки град с българско население в Македония и Одринско. Радославов отчита и прекомерните румънски
претенции, като извежда като основна причина за тях политиката на Русия, която
взема през 1878 г. Бесарабия. Към това се прибавя близкия до реалността извод, че
българите не могат да очакват положителен руския арбитраж в споровете с Белград
и Букурещ. Кабинетът Гешов-Данев е обвинен в недалновидност, която ще доведе
до бъдещи „жертви“, защото България е малка държава и не може да се противопостави на решенията на великите сили (Стенографски дневници 1913а: кн. ІІ,
422–427). Опитният политик остро критикува правителството и заради факта, че
изпуска момента да сключи прелиминарен мир при Чаталджа, което става причина
войната с Османската империя да продължи. Тези думи са посрещнати с ръкопляскания от цялата зала, което е рядко срещано явление в българския парламентарен
живот. В заключение Радославов обобщава, че управляващите са направили много
грешки и опозицията не може да поддържа всички техни ходове през войната (Георгиев Б. 2016: 331).
Краят на военните действия в Балканската война разпалва противоречията между доскорошните съюзници за разделянето на завоюваните територии
(Марков, Г. 1991: 24 сл.). Вместо да омиротворят обстановката великите сили
стимулират недоразуменията, вземайки страна. На 18 март 1913 г. в Петербург
започва международна конференция, която трябва да реши българо-румънските спорове, на която двете балкански държави не са допуснати да участват. Така
обявените на 4 април с. г. решения не са одобрени нито в Букурещ, нито в София. Българската общественост недоволства от решението да отстъпи Силистра, като либералите са в първите редове на протестиращите срещу позицията
на Русия, а румънците оценяват компенсацията като крайно малка (Марков, Г.
1984: 36–40).
На 17 май 1913 г. д-р В. Радославов, д-р Н. Генадиев, Д. Тончев и Ал. Малинов са поканени на аудиенция, където научават подробности за договора със
Сърбия от 29 февруари 1912 г. (Пешев, П. 1993: 381–382). Това увеличава
критиките на либералите срещу външната политика на управляващите, „подчинена“ на Русия (Народни права, бр. 112 от 18 май 1913). Особено голямо е недоволството от обстоятелството, че сърбите разполагат войски по долината на
Вардар, а гърците заемат Солун и т.нар. „спорни“ територии в Тракия, докато
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българите бездействат (Кишкилова, П. 2013: 12–13). Желанието на радославистите да заемат властта е видима, но критичната международна ситуация не
дава възможност да бъде убеден царят външната политика да бъде променена
по посока на Берлин и Виена. Подобен ход е крайно рискован в момент, когато
се решава съдбата на нацията, а и не всички възможности за постигане на благоразположението на Петербург са изчерпани. От друга страна радостта от победите през пролетта на 1913 г. дава увереност за непобедимост и въпреки умората на войниците (А-БАН, ф. 45к, оп. 1, а. е. 260, л. 1–2, 3) започва прехвърляне
на войските от югоизточната на западната граница. Максимализмът на част от
управляващите се споделя от радославистите (Марков, Г. 1991: 15 сл.), но Ив.
Евстр. Гешов не е сред тях и само ден след подписването на Лондонския мир, на
18 май 1913 г. той подава оставка (Николова, В. 1992: 66–67). Фердинанд я
задържа няколко дни, изчаквайки завръщането на д-р Ст. Данев от Лондон, но
Радославов вероятно узнава за нея почти веднага и увеличава критиките.
На 23 май 1913 г. д-р Ст. Данев получава мандат за съставяне на нов кабинет. В променената обстановка някои министри прогресивнолиберали (Ал.
Людсканов, Д. Христов и др.) проявяват агресивност и за разлика от народняците настояват Солун да попадне в български ръце. Възспира ги единствено Ст.
Данев, който сформира нов коалиционен кабинет (Живков, Св. 2014: 325).
Склонният към коалиране водач на прогресивнолибералите дори апелира за
сформирането на правителство от всички десни партии, включително либералите, но проведените разговори не дават резултат. Радославов твърдо отказва да
участва в правителство под председателството на д-р Данев главно защото последният е убеден русофил. Не помага и намесата на Фердинанд. На 29 май той
кани В. Радославов и П. Пешев в двореца, но там избухва скандал между водача на либералите и царя, който си позволява да нарече либералите „сопаджии“.
Сблъсъкът дава възможност Радославов да бъде обвинен в бъдеще, че не желае
да работи за националното спасение, но трябва да имаме предвид и мотивите на
този политик. Трезвата преценка на ситуацията сочи, че Данев няма да постигне пълното национално обединение с помощта на Русия, което ще направи Либералната партия политически „резерв“ в някой критичен за страната момент. В
края на май никой не предполага, че подобна скептична прогноза ще се сбъдне
толкова скоро (Георгиев, Б. 2016: 334–335).
През първата половина на юни националното напрежение се засилва поради заплитането на противоречията и несигурните резултати от предстоящия
руски арбитраж (Живков, Св. 2014: 326–327). В тези условия позициите на
кабинета и Главната квартира на българската армия се разминават (Марков, Г.
1991: 51 сл.). Свое място във вземането на решенията има и опозицията. Лишени от бремето на властта либералите могат да си позволят всякакви предложения, като това на лидера си за война със Сърбия и Гърция, направено в негова
реч на митинг в София в началото на юни (Народни права, бр. 131 от 11 юни
1913).
Избухването на Междусъюзническата война променя коренно обстановката
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(Абрашев, П. 1995: 403). Либералите отправят остри критики против кабинета, но атакуват и сърбите. Изказва се мнението, че ако Петербург не ги спре
ще се наложи това да направи българската армия (Народни права, бр. 137 от 18
юни 1913). В първите дни на войната радославистите все още не разбират, че
същата е започнала с пълна сила. На 19 юни Данев осъзнава катастрофата, в която е тласната страната и подава оставка, обявявайки русофилската си политика за
„фалирала“ (Живков, С. 2014: 328).
Въпреки изключително тежката ситуация водачите на либералите настояват
за продължаване на войната. Радославов дори дава съгласието си да влезе в широко коалиционно правителство с още двама от своите хора, но идеята не се реализира защото демократите, прогресивнолибералите и народняците настояват
за запазване на добрите връзки с Русия, докато либералите, народнолибералите и младолибералите искат преориентиране на външната политика към Виена
(Кишкилова, П. 2013: 44–45 и цит. лит.). На 25 юни д-р В. Радославов, д-р
Н. Генадиев и д. Тончев отправят колективно писмо до царя, в което обвиняват
за всичко ултрарусофилската политика на Данев и настояват за незабавна преориентация към Виена, която, според тях, е единствена в състояние да предотврати
предстоящата румънска намеса във войната и да осуети турската такава, след което
българската войска ще прояви активност против Сърбия и Гърция (Пешев, П.
1993: 486).
Предложението на тримата водачи е оценявано по различен начин както от
съвременниците, така и от изследвачите. Оценките, на които няма да се спираме подробно, варират от предателство (Влахов, Т. 1957: 68) до търсене на политическа алтернатива (Марков, Г. 1991: 52; Живков, С. 2014: 330 и др.). За
преориентация на външната политика не липсват основания. Далеч преди началото на Междусъюзническата война българската дипломация в Петербург е предупредена, че военната конвенция от 1902 г., сключена от Ст. Данев през 1902
г., е невалидна ((Марков, Г. 1991: 51). Нежеланието на Русия да спре Румъния
е повече от ясен знак за бъдещ провал, с който управляващите прогресивнолиберали не се съобразяват. По тази причина не можем да оценим нежеланието
на д-р В. Радославов да влезе в един кабинет, провеждащ крайнорусофилска политика като „предателство“ и да търсим от него „историческа вина“ за това. От
съвременна гледна точка е безкрайно неправилно да се обвинява опозицията за
неблагоразумните действия на което и да било правителство. Към това следва да
прибавим, че водачът на либералите проявява и висок морал. На 25 юни се открива Втората редовна сесия на Петнадесетото обикновено народно събрание.
Правителството веднага поставя въпроса за гласуване на свръхсметен кредит за
нуждите на армията в размер от 50 милиона лева, срещу който се обявяват депутатите на широките социалисти и земеделците. Създава се благоприятна обстановка за дискредитиране на правителството, но водачът на либералите не разрешава на своите съмишленици да вземат думата и заемът е гласуван. В случая
Радославов проявява на практика изказваната десетилетия наред декларация, че
няма да събаря което и да било българско правителство в ущърб на национални-

218

Империи и имперско наследство на Балканите

те интереси (Георгиев, Б. 2016: 339).
Началото на българската катастрофа в междусъюзническата война става в
края на юни, когато румънските войски навлизат в Добруджа, а турските напредват от юг. За да спре пълния разгром, руският министър на външните работи Сазонов предлага България да отстъпи на Румъния цялата Южна Добруджа
и територии във Вардарска и Егейска Македония, които ще позволят прокарването на обща граница между Сърбия и Гърция. В проведените спешни коронни
съвети, с представители на управляващите и опозицията, се решава да започнат
постъпки за незабавно сключване на мир, а Радославов, Генадиев и Тончев
за пореден път искат завой във външната политика (Кишкилова, П. 2013:
52–53, 59 и цит. лит.).
Скоро става ясно, че поради непреодолимите противоречия около главната
насока на външната политика е невъзможността да се състави широк коалиционен кабинет. Това принуждава Фердинанд да повери вечерта на 4 юли съставянето на ново коалиционно правителство от представители на либералите,
народнолибералите и младолибералите, начело с д-р В. Радославов (Пешев, П.
1993: 331–332).
Катастрофата в междусъюзническата война почти напълно заличава бляскавите победи в Балканската. За да получи съдействие от Русия, В. Радославов още
на 4 юли, веднага след назначаването си, посещава руския пълномощен министър
в София Нехлюдов. Той не му съдейства, а му предлага да се споразумее директно със сръбския министър-председател Н. Пашич. Водачът на либералите няма
голям избор и изпраща свои представители в Ниш, които постигат примирие,
но румънските войски остават в Северна България (Абрашев, П. 1995: 392; Пешев, П. 1993: 423).
Без реалната подкрепа на която и да било от великите сили, обединените либерали сключват тежки мирни договори първо с бившите си съюзници, а след тях
с нежелаещите да напуснат реокупираните територии в Източна Тракия турци.
Така Букурещкият, сключен на 28 юли 1913 г. и Цариградският, от 16 септември
1913 г., мирни договори маркират първата национална катастрофа. Русия не се
застъпва за българите, а застава на просръбски позиции, защото подозира Фердинанд в кроежи за бърз реванш (Илчев, И. 1990: 21). В този период руската
дипломация се стреми да увеличи трудностите на Радославовото правителство,
за да принуди Кобурга да го смени, а Виена не е достатъчно силна, за да се наложи (Мишев, Р. 1992: 128–129; Илчев, И. 1990: 34).
След войната проблемите от различен характер се трупат един след друг. Като
показател за тежката ситуация, в която изпада България, ще посочим само, че правителственият официоз – вестник „Народни права“, спира да излиза в периода от
25 юли и 3 септември 1913 г. В новата обстановка Радославов продължава да отстоява визията си за генерална промяна на външнополитическата ориентация, но
му предстоят и редица вътрешнополитически задачи.
На 24 ноември 1913 г. са насрочени избори за Шестнадесето обикновено на-
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родно събрание. В хода на предизборната кампания външната политика е постоянно в полезрението на либералите и лично на Радославов. На 3 ноември „Народни
права“ излиза с обзорна уводна статия по проблема, в която се очертават насоките
на бъдещата дипломация, с основна задача ревизирането на Букурещкия мир. Редакцията не пропуска да укаже и ролята, която Петербург изиграва за крушението на българите (Народни права, бр. 196 от 3 ноем. 1913).
На 4 ноември, на събрание на либералите в градското казино, В. Радославов
лично прочита декларация на правителството, по-голямата част от която е свързана с външната политика. На първо място в нея се предвижда мирна ревизия
на Букурещкия договор с помощта на великите сили. По дипломатически съображения не е посочено кои ще са българските покровители, но атаките срещу
виновниците за националната катастрофа, в лицето на прогресивнолибералите и
народняците (Народни права, бр. 197 от 4 ноем., бр. 198 от 5 ноем. 1913), ясно сочи,
че Русия не е сред тях.
Неочаквано за обединените либерали, те губят парламентарните избори на
24 ноември, с което настъпва политическа криза. В търсене на изход от създалата се ситуация, външната политика временно е оставена на втори план (за посочените събития Вж. Георгиев, Б. 2016: 350–357).
В хода на дебатите на Първата и единствена сесия на Шестнадесетото народно събрание, кабинетът на Радославов представя своя декларация по вътрешната
и външната политика, прочетена от министър-председателя пред депутатите на
30 декември 1913 г. Външната политика е подробно представена. Той категорично отхвърля „измислицата“, че управляващите искат да въвлекат България
в нова война. Радославов засяга специално отношенията с великите сили. Той
декларира, че българската дипломация ще поддържа „коректни“ отношения с
големите и съседните държави. Отношенията с Русия умишлено не са конкретизирани, за да не се натоварва тежката и без това обстановка, и да не се дава
възможност на опозицията за критики.
Независимо от умерения тон, правителствената декларация не е одобрена
от депутатите в полунощ на 31 декември. Така кабинетът получава вот на недоверие (Стенографски дневници 1913b: 34 сл.), което решава съдбата на
самото събрание. Поради невъзможността на която и да било парламентарна
група или коалиция да получи мнозинство, то е логично разпуснато с указ на
Фердинанд на 31 декември 1913 г. (Пряпорец, бр. 2 от 3 ян. 1914; Народни права, бр. 2 от 3 ян. 1914). Още на следващия ден българското дипломатическо тяло
е надлежно уведомено, че Виена одобрява този ход, докато Петербург е против
(Кишкилова, П. 2013: 131). Предприети са и смени на няколко дипломати с
русофилски възгледи. Още на 22 декември 1913 г. българският пълномощен министър в Берлин Ив. Ст. Гешов е отзован от Берлин. Същата участ има и П. Димитров в Белград (Държавен вестник, бр. 15 от 20 ян., бр. 31 от 7 февр. 1914).
Месец по-късно, в хода на последвалата предизборна кампания, Радославов лично заявява пред 5000 свои симпатизанти в София, че някои от опонентите му
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финансират кампаниите си с руско злато (Пряпорец, бр. 9 от 14 ян. 1914; Народни права, бр. 11 от 15 ян. 1914).
Отношението на либералите радослависти към балканската политика на Петербург в периода 1911–1913 г. условно може да бъде разделено на три етапа.
Първият от тях обхваща времето до началото на Балканската война. През него
либералите проявяват традиционното си резервирано отношение към действията на руската дипломация, предвид вижданията си, че тя не може да бъде помощник на българите в разрешаването на националния проблем. Въпреки това
привържениците на д-р В. Радославов са принудени да се съобразяват с проруските настроения на двореца в този период.
Вторият етап включва времето от избухването на Балканската война до навечерието на Междусъюзническата. През него критиките и отрицателните коментари за Русия намаляват, а за неудачите по определени проблеми се търси
вина в българското правителство.
По време на третия етап радослависткият тон към руската политика се
втвърдява, заради подкрепата, която Петербург оказва на Белград и Букурещ в
претенциите им да получат населени с българи територии. Либералите открито
искат от монарха рязка промяна на основния външнополитически курс, защото
вече не само че не разчитат на Русия за постигането на националното обединение, но виждат в руските планове враг на българските национални интереси.
Тази позиция, не винаги лишена от основание, се запазва и по времето, когато
либералите идват на власт, като продължава до края 1913 г. и след нея.
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БЪЛГАРИЯ И СЪПЕРНИЧЕСТВОТО НА ВЕЛИКИТЕ СИЛИ
НА БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ 1914–1915 ГОДИНА В ПУБЛИКАЦИТЕ
НА ПОЛСКИЯ БУЛЕВАРДЕН ПЕЧАТ (НА ПРИМЕРА НА
ЕЖЕДНЕВНИКА „ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY“)
Ярослав Рубаха
BULGARIA AND GREAT POWER RIVALRY IN THE BALKANS 1914–1915 IN THE
PUBLICATIONS OF POLISH BOULEVARD PRESS (ON THE EXAMPLE OF DAILY
“ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY”)
Yaroslav Rubaha
Abstract: Important political events have always aroused public interest, and great attention was
particularly drawn to those of them that had a wider, supralocal dimension. The growing demand
for information forced the creation of specialized institutions whose task was to collect and then disseminate them. In the 19th century, this role was taken over by the press, which was dynamically
developing all over the world, including Polish lands. There is no doubt that the rivalry between the
Great Powers who tried to convince Bulgaria to join the World War I was a very interesting issue
for both European public opinion and Poles. Therefore, the negotiations between Bulgaria and the
Entente on the one hand and the Central Powers on the other are presented and analyzed also in the
boulevard press. One of these newspapers was founded in Cracow in 1910 “Ilustrowany Kuryer Codzienny”, which shaped opinions and directly influenced on the reality perception of a significant group of
readers throughout Galicia.
Keywords: Bulgaria, Entente, Central Powers, World War I, Polish penny press, “Ilustrowany
Kuryer Codzienny”

Дълбоките промени, които настъпват в Европа през XIX в., и особено през втората му половина, обхващат почти всички сфери на обществения живот. Придобиващите по това време все по-голяма популярност нови философски тенденции, като национализъм или социален дарвинизъм, от една страна допринасят
за разрастването и радикализацията на освободителните движения, а от друга,
поощряват опитите на водещите държави от Стария континент да заемат привилегирована позиция в общеевропейски, а след това и в световен мащаб. Тези
двата фактора оформят посоките на тогавашната външна политика на великите
сили, чиято основна цел е да си осигурят необходимите суровини за динамично
развиващата се индустрия и доходоносни пазари за пласиране на фабричната
продукция. С течение на времето засилващото се съперничество в тази област
става изходна точка за създаване на военно-политически блокове, които в крайна сметка се сблъскват по време на Първата световна война. Също толкова важни се оказват и социалните промени, които водят не само до появат на нови
групи, но и до повишаване на информираността и интелектуалното ниво на
гражданите на отделните държави. Последствие от всичко това е нарастващият
интерес към заобикалящата реалност в местно и международно измерение, при
което единственната медия по това време, а именно печата, става основен източник на информация по тези въпроси.
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Печатът, възползвайких се от въведените по това време технически иновации, съумява не само бързо да събира и предава информация, но и значително
да намали разходите за отпечатване, което прави вестниците и периодичните
списания общодостъпни. Развитието на печата се насърчава и от политиката на
властите на отделните държави, които, оценявайки реално неговата роля при
формирането на общественото мнение премахват редица от обикновено прилаганитке в предишния период ограничения. В резултат на това нараства динамично броят на заглавията и все по-често се появяват писания, адресирани до
определени групи читатели. Една от тях е нова, но постоянно нарастваща по количество група, идваща от по-бедните слоеве на обществото. За да се отговори
на техните нужди, през 30-те години на XIX в. в САЩ се създават първите евтини вестници – например като „The Sun“ или „New York Herald“ – обикновено
наричани penny press (Fellow 2005: 85–109), които благодарение на публикуваната сензационна информация, съпроводена често с множество илюстрации,
стават много популярни. През следващото десетилетие такива вестници се появяват във Великобритания („Northern Star“), Франция („La Presse“), немските
земи („Illustrierte Zeitung“), а в края на XIX в. и в Австро-Унгария.
В първите години на ХХ в. новият булеварден стил на изписване предизвиква интереса и на полските издатели в Галиция, в резултат на който се появяват
и първите вестници от този тип в Лвов и Краков („Wiek Nowy“, „Nowiny dla
Wszystkich“). Няма съмнение обаче, че специалното място в тази група вестници заема основаният през 1910 г. в Краков ежедневник „Ilustrowany Kuryer Codzienny“ („IKC“). Неговият създател Мариан Домбровски започва журналистическа си кариерата през 1900 г. в месечното издание „Przegląd Gimnastyczny“, в
който изписва спортната колона. През следващите години той сътрудничи на
краковските вестници „Ilustracja Polska“ и „Nowiny dla Wszystkich“, а през 1908
г. за кратко е акционер и редактор на „Głos Narodu“ – ежедневник, представящ
консервативни и антисемитски възгледи (Bańdo 2003: 196). Едновременно с
това, Домбровски замисля и създаването на собствено издание. Така в средата
на декември 1910 г., след като плучава необходимите финансови средства от няколко инвеститора той започва да издава ежедневника „IKC“. В първия брой на
вестника, който се появява на 18 декември 1910 г., Домбровски излага и следваната линия. Изяснява се, че той ще бъде преди всичко аполитичен и че ще бъде
насочен към онези среди, финансовото състояние на които не им е позволявало
дотогава купуването на ежедневник1. По форма „IKC“ е вдъхновен от виенския
вестник „Illustrierte Kronen Zeitung“ и от лъвовския ежедневник „Wiek Nowy“, а
на вестникарския пазар в Краков успешно се конкурира с издавания в подобен
стил вестник „Nowiny dla Wszystkich“ (Władyka 1992: 147). Не се различава
от тях и по отношение на поместените материали. Оценявайки популярността
на булевардния стил, редакционната колегия обръща внимание преди всичко на
сензационните новини, тези за извършени престъпления и клюките. Затова във
1

Zamiast programu, „Ilustrowany Kuryer Codzienny“ (cyt. dalej: „IKC“), nr 1, 18 grudnia 1910, 2.
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вестника се публикуват много информации за криминални събития, инциденти и катастрофи, както и за морални и финансови скандали, като едва след тях
се поместват новостите свързани с местната, европейска и световна политика.
Подобно на други булевардни вестници, „IKC“ помества множество илюстрации, които обогатяват неговата визуална страна2 (Bańdo 2011: 68). Още от самата си поява новият ежедневник успява да заеме важно място в местния вестникарски пазар. Това става благодарение на популярната форма на изписване,
ниската цена3, използваните модерни технически съоръжения4 и новаторската
дистрибуционна система, която осигуряват на „IKC“ достигане до читателя и
разпродажба преди появата на другите вестници5. Тези мерки превръщат ежедневникът в един от най-четените вестници в Галиция, вследствие на което тиражът му бързо се увеличава и от 20.000 през 1910 г.6 достига на 60–70.000 в
навечерието на Първата световна война7. Редакцията на „IKC“ създаде и нова за
галицийските условия система за събиране на информация. Въпреки че голяма
част от нея идва от виенското бюро на печата (k.k.Telegraphen-KorrespondenzBureau), важно място сред публикованите материали заемат изпращаните от кореспондентите и многобройните сътрудници на вестника, които първоначално
са делегирани във Виена и Лвов, а по-късно и в различни държави в Европа,
включително и в България8.
От самото създаване на вестника журналистите на „IKC“ отделят сравнително голямо внимание на балканската тематика, което е вследствие на нарастналия интерес към тази част на света. Анексията на Босна и Херцеговина през
1908 г., от една страна, която едва не довежда до избухването на конфликт между
Антантата и Централните сили и последвалите им усилия да засилят влиянието
си на Балканския полуостров, а от друга, стремежът на балканските държави,
да дадат приоритет на борбата за осъществяване на националните им идеали,
създават изключително напрегната ситуация в региона. Събитията там се сле2
3

4
5

6
7

8

I.K.C., „IKC“, nr 288, 17 grudnia 1911, 1.
Един брой от вестника струва 5 хелера, а месечния абонамент в Краков –1 австро – унгарска
крона. Тази цена се променя в края на април 1915 г. поради увеличението на цената на хартията. От този момент брой на вестника струва 8 хелера, а месечният абонамент в Краков –1
крона и 80 хелера.
Od wydawnictwa, „IKC“, nr 1, 18 grudnia 1910, 2.
За тази цел Домбровски нарежда ежедневникът да е отпечатан и подготвен за разнасяне найкъсно до обяд на същия ден. След това той се разпространява в Краков и изпраща с експресни влакове в селищата на Галиция. За сравнение редакциите на другите вестници подготвят
своите издания за разпространение към 15 часа, като по останалите градове в провинция те
обикновено се появяват най-често на следващия ден.
Od wydawnictwa, „IKC“, nr 1, 18 grudnia 1910, 2, I.K.C., „IKC“, nr 288, 17 grudnia 1911, 1.
Rozwój „Il. Kuryera Codziennego“, „IKC“, nr 243, 23 października 1912, 4, „Ilustr. Kuryer Codz. w
cyfrach, „IKC“, nr 272, 27 listopada 1912, 3, 60.000 dziennego nakładu, „IKC“, nr 287, 15 grudnia
1912, 4.
W przededniu wojny, „IKC“, nr 227, 4 października 1912, 1.
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дят с тревога от европейското обществено мнение, а вследствие и на прякото
участие на Австро-Унгария в тях и от поляците в Галиция. Сред донесенията от
Югоизточна Европа значително място заемат тези за България. Тя е най-голяма
по територия и най-мощна във военно отношение в този важен от геополитическа гледна точка регион и това я прави трудно преодолим фактор, противник на
прекомерните амбиции на съседите, и същевременно желан партньор за великите сили. Няма съмнение обаче, че балканската тема, главно поради обявената
линия на вестника, се третира селективно от редакторите на „IKC“ и обикновено става по-популярна само по време на важни събития в тази част на Европа. Повратна точка в това отношение стават Балканските войни от 1912–1913
г. Светкавичната и победоносна военна кампания срещу Турция по време на
Първата балканска война и последвалите значителните промени приковават
вниманието на европейското обществено мнение. Важната роля която изиграва
България в тази война предопределят решението на редакцията на „IKC“ да получава необходимата инфорция директно от София и за тази цел изпраща свой
кореспондент там, което гарантира своевременната подготовка и обективността
на донесенията, поднесени на полския читател. Журналистите от вестника коментират подробно хода на сраженията, открито изразяват възхищението си от
българската армия, отбелязват задълбочаващите се противоречия в балканския
блок, като ясно подчертават положителното си отношение към аргументите на
българската страна и тяхната обективност. Балканските войни обаче завършват
с поражението на Българияь, която вследствие на това изпада във вътрешна криза и изпада в международна изолация. Ето защо в края на 1913 и начало на 1914
г. интересът в Европа към нея намалва значително, а на страниците на „IKC“ на
преден план излиза въпросът за бъдещето на албанската държава. Но поради
избухването на Първата световна война тази ситуация търпи бърза промяна.
Сериозните вътрешни проблеми, предизвикани от Балканските войни и
гореспоменатото намаляване на значимостта на България на международната
сцена, не означава, че тя изцяло се игнорира във военните планове на Антантата и Централните сили. Това състояние на нещата произтича преди всичко от
стратегическото и геополитическото положение на България и високо оценената бойна ефективност на българската армия, която тя демонстрира по време
на Балканските войни. Именно тези обстоятелства предопределят възприемането на България от политиците от двата блока като желан съюзник (Potiomkin 1948: 336). Поради това още през зимата и началото на пролетта на 1914 г.
техни представители започват внимателно да проверяват позицията на София
относно възможно установяване на по-тесни отношения. Инициатор на тези
действия е Русия, която в това отношение получава и силна подкрепа от британското правителство. Въпреки че след Балканските войни отношенията между София и Петербург остават напрегнати, руснаците не прекратяват опитите
си да възстановят своето влияние в България. Тази цел царското правителство
иска да постигне чрез пресъздаване, под егидата на Антантата, на Балканския
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съюз, в който да се включат Сърбия, Черна гора, Румъния и България9 (Станчев и др. 2015: 15). Тези действия на Русия спрямо София изглеждат като
много енигматични на фона на усилията ѝ да привлече Румъния към по- тясно
сътрудничество10. Това се дължи на господстващото в Петербург становище, че
възстановяването на руското влияние в България няма да бъде голям проблем.
Действията в тази насока се осъществяват в следните две направления: укрепване на проруската опозиция и усилия за дискредитиране на правителството
на Васил Радославов на международната сцена. Възможността за предприемането на действия във второто направление се появява в началото на 1914 г. във
връзка с опитите на българския кабинет да получи заем във Франция. В резултат
на натиска на руската дипломация усилията на София завършват без резултат и
това довежда до сериозна политическа криза в България. През март 1914 г. цар
Фердинанд I разпуска Народното събрание, но въпреки очакванията на Сергей
Сазонов, подкрепената от Русия опозиция, не успява да постигне победа в изборите и да поеме властта в свои ръце (Илчев 1990: 47).
Задкулисните действия на Русия и сериозната финансова криза, в която изпада държавата принуждават българското правителство да предприеме радикални стъпки. В началото на април 1914 г. В. Радославов заявявя, че България е
готова да приеме заем от централните сили, а след консултации с посланиците
на Германия и Австро-Унгария съответно Густав Михаелс и Адам Тарновски
– започва преговари по този въпрос. Те приключват през юли 1914 г. (Katusky 1921a: 43, 177–178, Ганчев 1944: 359–360) с подписването на договор
между българското правителство и консорциум от германски банки „ДисконтоГезелшафт“ за заем от 500 млн. златни лева. Въпреки съпротивата на опозицията, Народното събрание ратифицира споразумението (Станчев и др. 2015:
16), което значително сближава България с централните сили. Преди европейската дипломация да успее да направи по-задълбочен анализ на този факт, на
28 юни 1914 г. в Сараево е направен успешен атентат срещу Хабсбургинския
наследник на престола ерцхерцог Франц Фердинанд11 (Skowronnek 1916:
14, Seymour 1916: 244, Radoslawoff 1923: 120, Potiomkin 1948: 295),
което драматично променя положението в Европа. Обвинението към Сърбия
от австро-унгарските власти, че е вдъхновила или дори организирала атентата
9

10

11

Въпреки че тези действия се осъществяват задкулисно, информациите за тях предизвикват
обществен интерес и в „IKC“ по това време се публикуват редица статии, посветени на този
въпрос, м. др.: Z kotła bałkańskiego, „IKC“, nr 37, 14 lutego 1914, 6, Związek bałkański faktem
dokonanym, „IKC“, nr 44, 22 lutego 1914, 6, Sojusz grecko-serbsko-czarnogórski, „IKC“, nr 63, 16
marca 1914, 4, Sojusz czterech państw bałkańskich, „IKC“, nr 77, 2 kwietnia 1914, 6.
Ostatnia próba zatrzymania Rumunii przy trójprzymierzu, „IKC“, nr 88, 15 kwietnia 1914, 6, Hrabia Berchtold pod pręgierzem „Czerwonej księgi“, „IKC“, nr 102, 1 maja 1914, 1–2, Echa expose hr.
Berchtolda, „IKC“, nr 103, 2 maja 1914, 2 и сл.
Zamordowanie austryackiego następcy tronu i Jego małżonki, „IKC“, nr 149, 29 czerwca 1914, 1 и
сл., Österreichisch-ungarisches Rotbuch. Diplomatische Aktenstücke zur Vorgeschichte des Krieges
1914, Wien 1915, Nr 1, 14.
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става удобен претекст за предприемането на военни действия срещу нея, нещо
което от дълго се очаква от някои политически и военни среди в Европа12 (Seymour 1916: 244 –246, Gilbert 2003: 33). Конфликтът между Австро-Унгария
и Сърбия избухва на 28 юли 1914 г.13 (Katusky 1921b: 31–32)
Войната между Сърбия и Австро-Унгария, която скоро прераства в общоевропейски конфликт14 (Seymour 1916: 266–287, Radoslawoff 1923: 125,
Fricke 1976: 23–25, Potiomkin 1948: 302–317) изненадва българските власти15. България, която едва се възстановява от катастрофалното поражение от
1913 г., не е готова да се присъедини към войната (Radoslawoff 1923: 132,
140). В София са наясно, че без подходяща дипломатическа подготовка и необходимото оборудване на армията, България не би могла да изиграе значителна
роля в конфликта и по този начин да повлияе при уреждането на следвоенния
ред в Европа. Затова на 3 август 1914 г. министър-председателят В. Радославов
обявява неутралитета на страната16 (Vopicka 1921: 47, Петров 2008: 10) и
от името на правителството добавя: „В момента ние не сме клиенти на когото и да е и провеждаме политика, която отговаря единствено на интересите на
България“17. На това решение се противопоставя част от българското общество,
което по време на организирани в страната демонстрации обявява, че е „настъпил моментът, когато България може и трябва да се освободи от връзките, наложени ѝ от букурещския мирен договор“18 и дори заплашва, че ще избухне бунт,
ако правителството не започне подготовка за участие в действия срещу Сърбия.
Тези изявления са красноречиви за страната на която трябва да застане България. В първите дни на войната на страниците на „IKC“ се помества изявление
на българския лейтенант от артилерията Александър Гатев, който в интервю
за един от унгарските вестници заяви: „В България всички са на страната на
12

13

14

15
16

17
18

Österreichisch-ungarisches Rotbuch. Diplomatische Aktenstücke zur Vorgeschichte des Krieges 1914,
Wien 1915, Nr 6, 8.
Wojna, „IKC“, nr 176, 30 lipca 1914, 1, Wypowiedzenie wojny, „IKC“, nr 176, 30 lipca 1914, 1 i
n, Österreichisch-ungarisches Rotbuch. Diplomatische Aktenstücke zur Vorgeschichte des Krieges 1914,
Wien 1915, Nr 37.
Wojna światowa i jej zagadki, „IKC“, nr 190, 13 sierpnia 1914, 2, Jedenasta wojna europejska…,
„IKC“, nr 192, 15 sierpnia 1914, 5.
Jakie stanowisko zajmie Bułgarya?, „IKC“, nr 174, 28 lipca 1914, 6.
Bułgarya zachowa neutralność?, „IKC“, nr 180, 3 sierpnia 1914, 3, Neutralność Bułgaryi, „IKC“, nr
189, 11 sierpnia 1914, 4. Nieoficjalnie deklarację neutralności premier Radosławow złożył już w
trakcie rozmowy z posłem serbskim w Sofii 27.07.1914; Jakie stanowisko zajmie Bułgarya?, „IKC“,
nr 174, 28 lipca 1914, 6.
Bułgarya zachowa neutralność?, „IKC“, nr 180, 3 sierpnia 1914, 3.
Naród bułgarski prze do wojny z Serbią, „IKC“, nr 176, 30 lipca 1914, 3. Тези настроения се
потвърждеват и от три статии на Мария Морозович-Шчепковска от пътуванията ѝ в България
в първите дни на Първата световна война, публикувани в IKC; Z wędrówki do Słowian bałkańskich, „IKC“, nr 191, 14 sierpnia 1914, 7, Z wędrówek do ludów bałkańskich, „IKC“, nr 197, 20
sierpnia 1914, 2, Z wędrówki do ludów bałkańskich, „IKC“, nr 220, 16 września 1914, 8.
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Австро-Унгария. Народът дори оказва натиск върху правителството да атакува
Сърбия, а стотици хора заявяват готовността си да участват във войната срещу
„престъпната Сърбия“. Австрийски и унгарски знамена са окачени навсякъде,
а музикантите през цялото време изпълняват само австрийски мелодии“19. Подобно военно настроение цари и в Народното събрание, където емоционалната
вълна обхваща и депутатите, които гласуват значителни заеми за въоръжаване
на армията20 (Ганчев 1944: 360).
Кабинетът на В. Радославов се опитва обаче да охлади проявеният от обшеството военен ентусиазъм21, още повече, че българската декларация за неутралитет се приема със задоволство от участващите във войната два блока, а това
предпазва България от изхождащите, главно от Русия, заплахи и натиск тя да
подкрепи Сърбия22, и същевременно дава на българските власти време да предприемат действия за стабилизиране на вътрешната ситуация и за осигуряване на границите на държавата срещу потенциална агресия. Особено важен е
въпросът за границите, тъй като след края на Балканските войни отношенията
между България и съседите ѝ са изключително напрегнати, а опитите за тяхното
урегулиране са безуспешни. Това състояние на нещата е предизвикано главно от
бруталната асимилационна политика провеждана от сърбите, гърците и румънците срещу българите в Македония и Добруджа (Sława 1913: 735, Radoslawoff 1923: 84), която предизвиква голяма миграционна вълна и влияе значително за поведението на българското общество23. Поради това единствената
съседна държава, с която България може да търси сближаване се оказва Турция.
19

20

21

22

23

Bułgarya po stronie Austro-Wegier, „IKC“, nr 192, 15 sierpnia 1914, 2; na ten temat: Bułgarya pójdzie ręka w rękę z Austryą, „IKC“, nr 179, 2 sierpnia 1914, 5, Nastrój w Bułgaryi, „IKC“, nr 197, 20
sierpnia 1914, 5.
Bułgarya pragnie odwetu, „IKC“, nr 178, 1 sierpnia 1914, 5, Bułgarya uchwaliła 90 mil. na cele wojenne, „IKC“, nr 181, 28 lipca 1914, 6.
Stan oblężenia w Bułgaryi, „IKC“, nr 194, 17 sierpnia 1914, 3, Stanowisko Bułgaryi, „IKC“, nr 244,
14 października 1914, 5.
List cara do króla bułgarskiego, „IKC“, nr 187, 9 sierpnia 1914, 3, Bułgarya a żądania rosyjskie,
„IKC“, nr 193, 16 sierpnia 1914, 3, W przededniu wielkiej decyzyi, „IKC“, nr 197, 20 sierpnia 1914,
2, Gwałtowne naprężenie dyplomatyczne między posłem rosyjskim a rządem bułgarskim, „IKC“, nr
211, 5 września 1914, 5, Knut carski nie ma prestiżu w Bułgaryi, „IKC“, nr 212, 6 września 1914,
4. Тези действия обаче срещат спонтанната реакция на антируските политически кръгове и
печата; Miejsce Bułgaryi przy trójprzymierzu, „IKC“, nr 192, 15 sierpnia 1914, 4
Groźba Bułgaryi pod adresem Serbii i Grecyi, „IKC“, nr 219, 15 września 1914, 5. Антибългарските
действия на сръбските и гръцките власти се засилват след избухването на Първата световна
война; Bułgarya pragnie odwetu, „IKC“, nr 178, 1 sierpnia 1914, 5, Poddani serbscy odmawiają posłuszeństwa, „IKC“, nr 184, 7 sierpnia 1914, 4, Ruch rewolucyjny w Nowej Serbii, „IKC“, nr 222,
18 września 1914, 5; което подтикна българите в Македония да пристъпят към оказване на
въоръжена съпротива; Co słychać w Macedonii?, „IKC“, nr 198, 21 sierpnia 1914, 8, Powstanie Bułgarów przeciw Serbii, „IKC“, nr 199, 22 sierpnia 1914, 8, Rewolucya przeciw Serbii i Grecyi, „IKC“,
nr 239, 8 października 1914, 3, Groźba nowych wojen na Bałkanie. Serbsko-rosyjskie ultimatum do
Bułgaryi?, „IKC“, nr 243, 13 października 1914, 4, Starcie Serbsko-Bułgarskie, „IKC“, nr 246, 16
października 1914, 2 и сл.
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База за споразумение става мирният договор, сключен между двете държави
след Балканските войни, а преговорите за задълбочаване на сътрудничеството
се провеждат през първата половина на 1914 г. Те приключват на 19 август 1914
г. с подписването на таен договор, в който страните се споразумяват за взаимна
помощ в случай на агресия от една от балканските държави24 (Rubacha и др.:
2006), нещо, което задълбочава добрите отношения между двете страни25.
Договорът с Високата Порта само донякъде защитава българските интереси, а след включването на Турция във войната през ноември 1914 г. на страната
на Централните сили той става почти изцяло безполезен. Ето защо правителството на В. Радославов, едновременно с обявяването на неутралитета на България, дава да се разбере чрез своите дипломати в Европа, че е готово да започне
преговори за установяване на евентуално по-тясно сътрудничество с една от
двете воюващи коалиции. Условието за това е бъдещият съюзник официално да
обяви своята готовност да предприеме в съответствие с българските искания
необходимите действия за преразглеждане на разпоредбите на Букурещкия договор от 1913 г.26 Воюващите коалиции обаче, надявайки се на бърза победа,
първоначално не изразяват готовност да поемат такъв ангажимент. Но впоследствие затягането на военните действия в Сърбия и политиката на изчакване на
Италия и Румъния подтикват Австро-Унгария и Германия да започнат преговори за сключване на съюз с България.
През първата половина на август 1914 г. представителите на Централните
сили в София обсъждат този въпрос с цар Фердинанд I, а в края на същия месец
германският пълномощен министър Г. Михаелс започна преговори с премиера В.Радославов за евентуално военно споразумение27 (Katusky 1921c: 181,
Katusky 1921d: 40–41, 55–56, Лалков 1983: 175, Станчев и др. 2015: 19).
Отказът обаче на представителите на Централните сили да са ангажират с недвусмислени декларации относно евентуални български териториални придобивки и да гарантират неприкосновеността на румънско-българската граница
предопределя неуспеха на тези консултации, вследствие на което българското
правителство, с аргумента, че страната не е подготвена за война, заявява, че
продължава политиката на неутралитет. Провалът на усилията на Централните
сили подтикна съответно Антантата към действия. Но в тази насока активност
проявява само руското правителство, което подновява опитите си да реализи24

25

26

27

Sojusz bułgarsko-turecki faktem, „IKC“, nr 244, 14 października 1914, 4. Този документ се подписва в София по време на посещение на турска делегация. Европейският печат информира за
това посещение, като допуска възможността да се сключи споразумение между двете страни;
Rumunia, Bułgarya i Turcya przeciw Rosyi i Serbii, „IKC“, nr 196, 19 sierpnia 1914, 5.
Stosunki bułgarsko-tureckie są wyborne, „IKC“, nr 262, 4 listopada 1914, 5, Bułgarya wobec wojny,
„IKC“, nr 278, 24 listopada 1914, 1.
Bułgarya zachowa neutralność?, „IKC“, nr 180, 3 sierpnia 1914, 3, Bułgarya wobec wojny, „IKC“, nr
278, 24 listopada 1914, 1, O przyłączenie Macedonii do Bułgaryi, „IKC“, nr 1, 1 stycznia 1915, 2.
Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Die militärischen Operationen zu Lande. Bd. 9, Berlin: E.S. Mittler &
Sohn, 1933, 137.
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ра идеята за нов балкански съюз28. Още на 31 юли 1914 г. С. Сазонов предлага на сръбския кабинет да предостави на България част от териториалните си
придобивки от 1913 г. в замяна на приятелски неутралитет на последната или
възможно военно сътрудничество (Potiomkin 1948: 337). Сърбите обаче, които са категорично против едно такова действие избягват да отговорят на това
предложение. Поради това в началото на август 1914 г. руският министър конкретизира своите предложения29 (Станчев и др. 2015: 20), посочайки, че в
замяна на спазването на неутралитет на България в сръбско-австрийския конфликт, Белград трябва да отстъпи на София поне част от т.нар. „безспорна зона“
в Македония, а ако българите предоставят активна военна подкрепа, да им даде
цялата (Radoslawoff 1923: 140, Potiomkin 1948: 337, Илчев 1990: 70–71).
Въпреки че сърбите нямат намерение да изострят отношенията си с Русия, те са
враждебно настроени към тези планове30. Белград допуска възможността за незначителни териториални отстъпки в полза на източния съсед31, но категорично отхвърля всяко предаване на земи, разположени в долината на река Вардар,
защото по този начин Сърбия щяла да се лиши не само от общата граница с
Гърция, но и от привилегированата си позиция на Балканите. Затова по време
на разговорите с цар Фердинанд I и министър-председателя В. Радославов през
септември 1914 г. руският посланик в София Александър Савински представя едно мъгляво предложение за коригиране на българските граници, което се
оценява като незадоволително в България. Несъмнено този неуспех на инициативите на Русия до голяма степен се дължи на пасивното отношение на съюзниците ѝ – Франция и Великобритания. Френското правителство се отнася скептично към идеята за разширяване на българските граници в Македония. То е
доволно от усилията на Русия да създаде нов балкански блок, но го разглежда
предимно като част от политическите инициативи срещу Турция32. Вследствие
на това Париж смята, че за да се спечели благосклонността на България към Антантата са достатъчни евентуални териториалните придобивки в Източна Тракия в рамките на определените с Лондонския договор от 1913 г.(Илчев 1990:
76). Що се отнася до Великобритания, в стремежа се да поддържа възможно
най-добри отношения с всички обявили неутралитет балкански държави и да
не допусне усложнения в тази част на Европа, тя приема скептично всяка идея
за териториални компенсации за България (Илчев 1990: 78–79). Независимо
28
29

30

31
32

O pomoc bułgarską dla Serbii, „IKC“, nr 285, 2 grudnia 1914, 2
В същото време руснаците информират България за продължаващите преговори и дори изразили готовност тя да получи цяла Македония (Katusky 1921d: 40, 66).
Pogrom Serbii a Bułgarya. Zajęcie Macedonii?, „IKC“, nr 276, 21 listopada 1914, 2. За да изясни
позицията си, сръбското правителство обявява, че: „е по-добре да се даде на Австрия цялата
Сърбия, отколкото да се предостави на България дори частица от Македония“ (Potiomkin
1948: 337).
Sensancyjna propozycja Serbii, „IKC“, nr 263, 5 listopada 1914, 3.
Presya Francyi na Bułgaryę i Grecyę, „IKC“, nr 262, 4 listopada 1914, 3.
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от това, официално британското правителство подкрепя руските действия и
през септември 1914 г. изпраща мисия на Балканите, която има за цел да провери настроението в България. Но в съответствие с нейната пасивна политика
тя се състои само от двама английски депутати – братята Ноел и Чарлз Бъкстон,
които освен това нямат необходимите прерогативи за провеждане на официални разговори. Въпреки това те обявяват, че Лондон подкрепя българските териториални претенции в Македония и Добруджа и предлагат да посредничат
при евентуални преговори с Гърция за Кавала. Но неофициалният характер на
тези контакти основателно създава в София впечатлението, че това са частни
мнения на членовете на мисията, а не официална позиция на британския кабинет. Още повече, че както британският премиер Хенри Аскуит, така и външният министър Едуард Грей официално заявяват, че е нежелателно Сърбия да бъде
принудена да направи териториални отстъпки (Станчев и др. 2015: 21). Всичко това води до протакане на преговорите, които окончателно се прекратяват в
средата на октомври 1914 г. след атентат срещу братята Бъкстон в Букурещ. Така
с неуспех завършват и усилията на Антанта да привлече България на сноя страна. Българските власти, от своя страна, подновяват официалните си декларации,
че желаят да поддържат неутралитет33, като едновременно с това обявяват: „наш
дълг е да се грижим за интересите на страната, които в този момент разчитат на
осигуряването на териториалната цялост на България срещу всяко нападение,
от която и страна да идва, и ако е възможно да разширим сегашната територия
на България34.
Междувременно положението на Балканите се усложнява още повече в началото на ноември 1914 г. след присъединяването на Турция към войната на страната на Централните сили35 (Ганчев 1944: 348, Potiomkin 1948: 319–324).
Промяната в баланса на силите в Източното Средиземноморие оказа пряко влияние върху оценката на България като потенциален съюзник (Radoslawoff
1923: 133, Илчев 1990: 95). Според Антантата привличането на България не
само би подобрило значително военната ситуация на Сърбия, но също така – в
случай че се осъществи очакването включване на Румъния във войната, какво се
очакваше – ефикасно би отделило Турция от Германия и Австро-Унгария. Централните сили, от своя страна, залагат на това, че, след победа над Сърбия, територията на България ще представлява последния фрагмент от удобната връзка
по суша с Цариград за безопасното транспортиране на оръжие и суровини36.
33

34
35

36

Bułgarya pozostanie neutralną, „IKC“, nr 259, 31 października 1914, 3, Bułgarya wobec wojny,
„IKC“, nr 278, 24 listopada 1914, 1.
Bułgarya pozostanie neutralną, „IKC“, nr 279, 25 listopada 1914, 2
Turcya wypowiedziała wojnę państwon z trójporozumienia, „IKC“, nr 261, 3 listopada 1914, 2 и
сл., Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Die militärischen Operationen zu Lande. Bd. 9, Berlin: E.S. Mittler & Sohn, 1933, 167. O przygotowaniach tureckich prasa europejska donosiła już w połowie
października 1914 r.; Zachowanie się Turcyi i Bułgaryi, „IKC“, nr 247, 17 października 1914, 2
Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Die militärischen Operationen zu Lande. Bd. 9, Berlin: E.S. Mittler &
Sohn, 1933, 142–143.
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Въпреки това, съперничещите блокове не пристъпват към значително разширяване на правените на България предложения. На 16 ноември 1914 г.
британският посланик в София Хенри Вакс-Айронсайд връчва на българския
премиер нота, в която се заявява, че ако България се присъедини към войната
срещу Централните сили и Турция, Антантата ще гарантира разширяването на
нейните граници в Източна Тракия и Македония37, което задоволява значителна част от българските претенции, но скоро се оказа, че – във връзка с протестите на Сърбия и Гърция38 – този план не може да се реализира. Опитвайки се
да се измъкнат от неудобната ситуация, няколко дни по-късно ноти връчват на
София Франция и Русия, но в тези документи само се декларира и то енигматично, че в замяна на поддържането на неутралитет по отношение на Румъния,
Сърбия и Гърция, България може да разчита на „значителни териториални придобивки“, които – в случай на подкрепа на военните действия срещу Турция –
ще бъдат „значително разширени“ (Марков 1995: 92–93, Станчев и др. 2015:
23–24). Подобен общ характер имат и предложенията на Централните сили,
представени на София на 5 януари 1915 г., с които, в замяна на включването
във войната се гарантира включване в границите на България на всички сръбски
земи, които българите заемат по време на военните действия39. Тъй като направените от двата блока предложения не удовлетворяват българските очаквания,
те се отхвърлят40.
Едновременно с това кабинетът на В. Радославов – опитвайки се да избегне
риска в по-нататъшните преговори – внимателно наблюдава развитието на военните действия41. Ситуацията обаче не е ясна, а резултатите от действията по
фронтовете не правят възможно да се посочи страната, която печели предимство
в тази фаза на конфликта. Въпреки това, в динамично променящата се реалност,
локалните успехи се оценяват както от Антантата, така и от Централните сили
като важен коз в пазарлъците с неутралните държави, включително и България.
Затова, със започването на морската офанзива в Дарданелите през февруари
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Macedonia dla Bułgaryi, „IKC“, nr 291, 10 grudnia 1914, 3, Plany rozbioru Turcyi, „IKC“, nr 86,
15 kwietnia 1915, 1. Тези придобивки включват: Източна Тракия до линията Енос – Мидия,
в съответствие с разпоредбите на Лондонския договор от 1913 г., а в Македония – земите на
изток от река Вардар и на юг от разделителната линия, описана в сръбско-български съюзнически договор от 1912 г.
O przyłączenie Macedonii do Bułgaryi, „IKC“, nr 1, 1 stycznia 1915, 2.
И. Илчев, op. cit., s. 144, Г. Марков, op. cit., s. 99, И. Петров, op. cit., s. 11.
Bułgarya i Rumunia wobec Rosyi, „IKC“, nr 4, 6 stycznia 1915, 2, Wichrzenia Rosyi na Bałkanie,
„IKC“, nr 51, 4 marca 1915, 1, Rosya a państwa bałkańskie, „IKC“, nr 78, 6 kwietnia 1915, 4, Bułgarya i Grecya zostają przy neutralności, „IKC“, nr 87, 16 kwietnia 1915, 5.
Тези действия са в съответствие със следното становище, широко популяризирано в българския печат по това време: „Ние, българите, които наблюдаваме развитието на ситуацията с
голямо внимание, не трябва да правим прибързани стъпки, ако искаме нашите национални
идеали да се сбъднат“; Kto zwycięży. Sąd bułgarski, „IKC“, nr 48, 28 lutego 1915, 5.
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1915 година42 и последвалото през март превземане на австро-унгарската крепост Пшемисъл от руснаците43, Антантата пристъпва към интензивни дипломатически действия44. През пролетта на 1915 г. се оказва натиск върху Сърбия
да се съгласи – в замяна на обещанието за териториални придобивки за сметка
на Хабсбургската монархия – да удовлетвори българските претенции в Македония. Въпреки високата активност на британската и руската дипломация в
тази насока, позицията на Белград не се променя45 (Radoslawoff 1923: 152,
Ганчев 1944: 361, Станчев и др. 2015: 26). Междувременно положението в
Европа се усложнява още повече през май 1915 г., след включването на Италия
във войната46 (Skowronnek 1916: 39, Potiomkin 1948: 324–329). Въпреки че
това засилва военните сили на Антантата, противопоставящите се интереси на
Италия и Сърбия в Далмация и Албания47 усложняват отношенията мужду тях,
а в по-широка перспектива влиаят и върху преговорите с България. Сърбите се
опасяват, че декларираните от Русия и Великобритания компенсации в част от
австро-унгарската територия, ще бъдат ограничени до минимум поради необходимостта да се удовлетворят и италианските претенции. Затова Белград още
повече втвърдява позицията си по въпроса за възможните територилни отстъпки на България48.
Независимо от това, в края на май 1915 г. посланиците на Антанта връчват
поредна нота в София, с която правят съвместно изявление по отношение на
българските очаквания49 (Петров 2008: 13–14). В нея се посочва, че в замяна на
активно участие във военните операции България ще получи Източна Тракия и
цялата безспорна зона в Македония50. Същевременно, Антантата се ангажира
42
43
44
45

46
47

48
49

50

Bombardowanie Dardanellów, „IKC“, nr 43, 23 lutego 1915, 5 и сл.
Twierdza przemyska padła z honorem!, „IKC“, nr 68, 24 marca 1915, 5 и сл.
Groźby trójporozumienia w Bułgaryi, „IKC“, nr 45, 25 lutego 1915, 4.
Konflikt serbsko-bułgarski załatwiony, „IKC“, nr 89, 18 kwietnia 1915, 5, Serbia przeciw uroszczenim
włoskim, „IKC“, nr 118, 19 maja 1915, 6.
Włochy wypowiedziały wojnę AustroWęgrom, „IKC“, nr 124, 25 maja 1915, 1.
Włochy a wojna europejska, „IKC“, nr 291, 10 grudnia 1914, 1, Serbia przeciw uroszczenim włoskim,
„IKC“, nr 118, 19 maja 1915, 6, Serbia przeciw Włochom, Rosya przeciw Serbii, „IKC“, nr 155, 25
czerwca 1915, 4 и сл.
Rosya grozi Serbii, „IKC“, nr 127, 28 maja 1915, 6.
Bułgarya odrzuca propozycye trójporozumienia!, „IKC“, nr 142, 12 czerwca 1915, 6. Тези очаквания
са най-добре прецизирани от Никола Генадиев, който заявява: „Искаме така че Македония
да стане отново българска, защото там живеят наши братя. Французите биха искали да вземат Елзас и Лотарингия, Италия Триест. А ние имаме да си върнем четири Елзаса: Източна
Тракия, сръбска и гръцка Македония и Добруджа“; Cztery atrakcye bułgarskie, „IKC“, nr 210, 20
sierpnia 1915, 3.
Co obiecywał Bułgaryi czwórsojusz?, „IKC“, nr 262, 11 października 1915, 2, Българската армия в
Първата…, s. 25. Всъщност тези декларации не надхвърлят условията, съдържащи се в предложенията на Антантата, изпратени в София през ноември 1914 г. (Radoslawoff 1923:
144–145).
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да окаже натиск върху Гърция да предаде на българите Кавала и върху Румъния
– да върне Южна Добруджа и обещава значителна финансова помощ за военни цели51 (Vopicka 1921: 48–49, Radoslawoff 1923: 153, Ганчев 1944: 363,
Марков 1995: 127, Станчев и др. 2015: 26). Въпреки че това предложение, на
пръв поглед, отговаря на всички български териториални претенции, неговото
осъществяване е свързано с множество условия, гъй като Антантага гарантира
безусловно единствено териториалните придобивки за сметка на Турция. Осъществяването на останалата част от предложението зависи от удовлетворявянето на сръбските стремежи в Босна и адриатическото крайбрежие и тези на
гърците в Мала Азия. Освен това тяхното реализиране, както и евентуалните
преговори с Румъния биха могли да започнат едва след евентуална победа във
войната. Сериозни съмнения относно меродавността на тези намерения на Антантата редизвиква и обстоятелството, че, от една страна, направените в нотата
предложения са само в общи линии обсъдени със Сърбия и Гърция (Vopicka
1921: 49–50), а от друга те са съпроводени със силни протести в Белград и Атина52 (Radoslawoff 1923: 156, Илчев 1990: 126–127). Поради това в отговора, даден от В. Радославов, липсва конкретно отношение към направените предложения53, а само допълнително изясняване на спорните въпроси54 (Radoslawoff 1923: 158–160). Скоро се оказва, че опасенията на българския кабинет
са оправдани, тъй като страните от Антантата представят крайно различаващи
се становища. Във връзка с това дискусиите в рамките на блока се проточват55,
а по фронтовете на войната настъпват промени благоприятни за Централните
сили, които могат да се окажат решаващи за външнополитическата ориентация
на България.
Опитвайки се да се възползват от успехите си по фронтовете в Галиция и
Полското кралство през пролеттта на 1915 г., Германия и Австро-Унгария решават да поемат инициативата в преговорите с България. Още на 28 май 1915 г.
австро-унгарското правителство представя на София поредни свои предложе51
52

53

54
55

Czy państwa bałkańskie się ruszą?, „IKC“, nr 206, 16 sierpnia 1915, 1.
Serbia nie chce słyszeć o ustępstwach dla Bułgaryi, „IKC“, nr 154, 24 czerwca 1915, 4. В сръбския
печат се появявят статии, в които между другото пише: „Македония е завладяна със сръбска
кръв и само с кръв може да бъде отнета. Доброволното предаване на Македония ще предизвика революция“; Serbia szkopułem w planach trójporozumienia, „IKC“, nr 153, 23 czerwca 1915,
5.
Rumunia i Bułgarya odrzucają propozycye trójporozumienia, „IKC“, nr 129, 30 maja 1915, 5, Bułgarya odrzuciła propozycye trójporozumienia, „IKC“, nr 142, 12 czerwca 1915, 4, Rosya, Włochy i Rumunia, „IKC“, nr 147, 17 czerwca 1915, 5, Odpowiedź Bułgaryi rządom czwórporozumienia, „IKC“,
nr 149, 19 czerwca 1915, 5, Odpowiedź Bułgaryi czwórporozumieniu, „IKC“, nr 154, 24 czerwca
1915, 5.
Wspólny krok koalicyi na Bałkanie, „IKC“, nr 205, 15 sierpnia 1915, 6.
Klęska dyplomatyczna czwórporozumienia na Bałkanie, „IKC“, nr 191, 30 lipca 1915, 5, Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Die militärischen Operationen zu Lande. Bd. 9, Berlin: E.S. Mittler & Sohn,
1933, 152–153.
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ния. Те съдържат ясни декларации, че в замяна на запазването на неутралитета
си до края на военните действия, Виена гарантира, че на България ще бъдат предоставени „безспорната“ и „спорната“ зони в Македония, а в случай че АвстроУнгария се окаже въ състояние на война с Румъния или Гърция – възвръщане и
на отнотите от България в основа на Букурещския договор територии56 (Ганчев 1944: 364). Несъмнено тези декларации съответстват повече на плановете
на българското правителство, отколкото лишените от конкретика предложения
на Антантата, но въпреки това правителството на В. Радославов се въздържа от
конкретен отговор. Едновременно с това Централните сили изразяват готовност и да посредничат в точещите се в напрегната атмосфера от началото намай
1915 г. двустранни турско-български преговори по въпроса за промяна на граничната линия57 (Калчев 2011: 196–204).
Насочени към България предложенията за сътрудничество и многобройните посещения на дипломати и политици от двата воюващи блокове, ясно показват, че военното ѝ значение на международната арена се е увеличило значително.
Следствие на това през цялото лято на 1915 г. траят официалните и неофициални усилия за убеждаване на българското правителство да се откаже от неутралитета58 (Radoslawoff 1923: 133–134, Илчев 1990: 194). В тогавашната
военно-политическата ситуация това има важно и за двете страни. Ето защо не
е учудващо, че и двете страни декларират готовност да удовлетворят българските очаквания и действат равностойно енергично в тази насока. В тази ситуация
единствената грижа на българското правителство е да придобие максимални
ползи в замяна на възможно най-малки ангажименти. Именно за това първоначално българите провеждат паралелни преговори с Антантата и Централните
сили, като това състояние на нещата се променя едва през юли 1915 г.
Тази промяна е следствие преди всичко от предадения на София в началото на август 1915 г. отговор на Антантата на въпросите на българското правителство относно обхвата на предоставяните гаранции, който обаче по никакъв
начин не удовлетворява българската страна. Новото предложение59 не се различава почти никак от направеното през май60. То не само не съдържа никакви
56

57

58

59

60

Тази декларация се потвърждава със съвместна немско-австрийска нота, връчена на 5.06.1915
г. от посланиците в София Г. Михаелс и А. Тарновски (Петров 2008: 14).
Tajemnicze konferencye Bułgaryi z Turcją, „IKC“, nr 125, 26 maja 1915, 6, Stosunki turecko-bułgarskie, „IKC“, nr 148, 18 czerwca 1915, 5, Koalicya bałkańska przeciw czwórporozumieniu, „IKC“, nr
158, 28 czerwca 1915, 4, Rokowania bułgarsko-tureckie, „IKC“, nr 164, 4 lipca 1915, 4, Porozumienie bułgarsko-tureckie, „IKC“, nr 189, 29 lipca 1915, 6, Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Die militärischen Operationen zu Lande. Bd. 9, Berlin: E.S. Mittler & Sohn, 1933, 153.
Bez otrzymania Macedonii Bułgarya się nie ruszy, „IKC“, nr 166, 6 lipca 1915, 4, Godzina interwencyi dal Bułgaryi wybiła?, „IKC“, nr 171, 11 lipca 1915, 5, Czy państwa bałkańskie się ruszą?, „IKC“,
nr 206, 16 sierpnia 1915, 1.
Nowa nota trójporozumienia do Bułgaryi, „IKC“, nr 166, 6 lipca 1915, 4, Co obiecywał Bułgaryi
czwórsojusz?, „IKC“, nr 262, 11 października 1915, 2.
Czy państwa bałkańskie się ruszą?, „IKC“, nr 206, 16 sierpnia 1915, 1.
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гаранции, че Сърбия ще се откаже от териториите в Македония61, но и освен
това в него липсва и съдържащото се в предишния вариант уверение, че ще се
окаже натиск върху Румъния да върне Южна Добруджа62 (Илчев 1990: 198,
Марков 1995: 156, Петров 2008: 15). Става ясно, че Антантата не може да
преодолее съпротивата на балканските си съюзници63 и следователно обещанията за промяна на политическата карта на региона след войната може никога да
не бъдат реализирани. От друга страна, значителното влияние върху промяната
на преговорната позиция на България оказват, от една страна, продължаващите
през пролетта и лятото на 1915 г. военни действия, които свидетелстват за преминаването на инициативата в Централните сили, а от друга разрастването на
милитаристичните и антируски настроения в българското общество64. Поради
това, разорачовани от Антантата, българите65 решават да разширят обхвата на
преговорите с Германия и Австро-Унгария. Това ясно проличава от изявлението на българския посланик в Берлин Димитър Ризов, който в интервю за един
от унгарските ежедневници заявява: „Големият път на икономическо развитие,
който се простира от Северно море до Цариград и Багдадската железница, пресича България. България няма желание да се отдели от този път, който осигурява богатство, сила и развитие“66. Специална военна мисия начело с подполковник Петър Ганчев, която заминава за Берлин в началото на август 1915 г., има за
задача подготвянето на основа на евентуално споразумение67 (Гиргинов 1936:
16–17, Петров 2008: 15, Станчев и др. 2015: 27). Промяната във външнополитическата позиция води и до значителни промени в правителството. Скептично настроеният към прогерманска ориентация на българската политика военен министър генерал Иван Фичев си подава оставката и е заменен с известния
със своето германофилство генерал Никола Жеков68 (Илчев 1990: 210).
Нарастването на активността на Германия и Австро-Унгария в България
предизвика много нервност в дейността на Антантата, но предприетите от нея
61

62

63

64

65
66
67

68

Złożenie takiej deklaracji nie było możliwe w związku z oporem Serbii w tej kwestii; Spełnienie żądań Bułgaryi wykluczone, „IKC“, nr 167, 7 lipca 1915, 4, Car chce – Serbia nie chce…, „IKC“, nr 190,
30 lipca 1915, 5.
Tymczasem, jak donoszono na stronach „IKC“, rząd bułgarski oficjalnie deklarował, że „Bułgaria
pójdzie z każdym, mniejsza o to z kim – nawet z diabłem – kto tylko Bułgarii odda to, co się jej
należy, a co jej zabrano“; Bułgarya gotowa iść – nawet z djabłem, „IKC“, nr 182, 22 lipca 1915, 5.
Rozstrzygnięcie na Bałkanach bliskie, „IKC“, nr 207, 17 sierpnia 1915, 6, Cztery atrakcye bułgarskie,
„IKC“, nr 210, 20 sierpnia 1915, 3.
Czy państwa bałkańskie się ruszą?, „IKC“, nr 206, 16 sierpnia 1915, 1, Bułgarya przed decyzyą,
„IKC“, nr 207, 17 sierpnia 1915, 6, Rozstrzygnięcie na Bałkanach bliskie, „IKC“, nr 207, 17 sierpnia
1915, 6.
Bułgarya odrzuca wszelkie propozycye, „IKC“, nr 208, 18 sierpnia 1915, 6
W przededniu nowych wojen bałkańskich, „IKC“, nr 217, 27 sierpnia 1915, 2.
Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Die militärischen Operationen zu Lande. Bd. 9, Berlin: E.S. Mittler &
Sohn, 1933, 154, 157.
Zmiana ministra wojny w Bułgaryi, „IKC“, nr 214, 24 sierpnia 1915, 6.
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през август 1915 г. действия обаче са все по-непоследователни. Въпреки това,
благодарение на упражнявания натиск69, тя успява да получи някои отстъпки от
Гърция, и особено от Сърбия70. В специално изявление сръбското правителство
се съгласява да даде на България половината от безспорната зона в Македония,
като едновременно с това уточнява, че по-голямата част от земите на западния
бряг на река Вардар трябва да останат в границите на Сърбия71. Подобно становище на западния съсед не е в състояние да предизвика интереса на България72.
В резултат на това преговорите, предприети от Антанта, бързо са прекъснати73,
а предложението – отхвърлено74.
По същото време българите завършват преговорите със Централните сили,
в резултат на което на 6 септември 1915 г. в София се подписва таен договор за
съюз (Radoslawoff 1923: 188–189, Гиргинов 1936: 5–6, Ганчев 1944: 365,
Potiomkin 1948: 338, Rubacha и др. 2006: 143–144). Съгласно този документ съюзници гарантират взаимна помощ в случай на конфликт с която и да
е от балканските държави, а Германия се ангажира да защити българската независимост и териториална цялост. Няма съмнение обаче, че за българското правителство много по-важно е подписаното на същия ден и допълващо договора
тайно споразумение, в което са определят условията за включването на България във войната (Radoslawoff 1923: 189 –190, Otto, Schmiedel 1977: 73,
Rubacha и др. 2006: 145–146). Според него българите получават правото да
завземат всички македонски територии, включени с българо-сръбския съюзен
договор от 1912 г. в „безспорната“ и „спорна зона“ и част от Старата Сърбия
на изток от река Морава. В същото време Германия изразява съгласие, в случай
на избухването на конфликт между България, от една страна и Гърция и Румъния, от друга българите да анексират териториите, които са загубили по силата на Букурещския мирен договор от 1913 г. Освен това Централните сили се
ангажират също да подкрепят финансово България по време на цялата война
69

70

71

72
73
74

Czy państwa bałkańskie się ruszą?, „IKC“, nr 206, 16 sierpnia 1915, 1, Rozstrzygnięcie na Bałkanach
bliskie, „IKC“, nr 207, 17 sierpnia 1915, 6, Specyalny poseł angielski udaje się do Bulgaryi, „IKC“, nr
208, 18 sierpnia 1915, 6, Stanowisko Venizelosa i przygotowania w Grecyi, „IKC“, nr 217, 27 sierpnia
1915, 2.
Prasa rosyjska o Grecyi i Srebii, „IKC“, nr 209, 19 sierpnia 1915, 6, Zmiana ministra wojny w Bułgaryi, „IKC“, nr 214, 24 sierpnia 1915, 6.
Serbia ustępuje!, „IKC“, nr 210, 20 sierpnia 1915, 6, Decyzja Serbii zapadła, „IKC“, nr 212, 22 sierpnia 1915, 6, Czwórporozumienie zadowolone z odpowiedzi Serbii, „IKC“, nr 228, 7 września 1915,
6–7, Serbia żąda interwencyi Bułgaryi, „IKC“, nr 229, 8 września 1915, 5. Решение на сръбското
правителство, след бурни дебати; Odpowiedź Serbii dotąd nie nastąpiła, „IKC“, nr 215, 25 sierpnia 1915, 6, Uchwała skupszyny, „IKC“, nr 218, 28 sierpnia 1915, 6; одобри парламент; Odpowiedź
Serbii na notę czwórporozumienia, „IKC“, nr 227, 6 września 1915, 6.
Bułgarskie zapytania, „IKC“, nr 238, 17 września 1915, 6.
Rokowania czwórporozumienia z Bułgaryą, „IKC“, nr 236, 15 września 1915, 5.
Nowa nota czwórporozuminia do Bułgaryi, „IKC“, nr 234, 13 września 1915, 3, Fiasko bałkańskiej
polityki czwórporozumienia, „IKC“, nr 239, 18 września 1915, 5, И. Илчев, op. cit., s. 205.
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(Гиргинов 1936: 7–8). В последния член на това споразумение се обявява и
сключването на военна конвенция, под която слагат подписите си на същия ден
в Пшчина началникът на немския Генерален щаб, генерал Ерих фон Фалкенхайн, началникът на австро-унгарски Генерален щаб генерал Франц Конрад фон
Хьотцендорф и делегатът на българското правителство подполковник П. Ганчев75 (Нойков 1922: 22, Mandol 1931: 209, Гиргинов 1936: 8–15, Rubacha
и др. 2006: 149–150, Станчев и др. 2015: 28).
Благодарение на сближаването между България и Централните сили, става
възможно и възобновяването на прекратените българо-турски преговори за
коригиране на граничната линия. Очакваното от българите възстановяване на
границата по линията Мидия-Енос се оказва нереалистично. С подписаното на
6 септември 1915 г.76 (Rubacha и др. 2006: 153–154) споразумение за промяна
на българо-турската граница, те трябва да се задоволят само с връщането на една
малка по размер тясна ивица земя по течението на река Марица от Свиленград
до Егейско море77 (Radoslawoff 1923: 172, Ганчев 1944: 364, Марков 1995:
175, Петров 2008: 16). Този участък е обаче много важна от стратегическа и
икономическа гледна точка, защото България придобива железопътната линия,
свързваща нейната територия през Одрин с пристанището Дедеагач78.
На 14 септември Антантата, която няма никакво известие за настъпилото
сближаване на България с Централните сили, прави пореден опит да привлече
България на своя страна79 (Ганчев 1944: 363, Станчев и др. 2015: 28). В нота
до българското правителство се обявява, че в замяна на включване във войната
срещу Турция, българите ще получат териториални придобиви под формата на
цялата безспорна зона в Македония, като изпълнението на тази договореност
ще се гарантира с временната окупация на тази територия от съюзническите
италиански войски80 (Radoslawoff 1923: 168, Илчев 1990: 207). Въпреки
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Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Die militärischen Operationen zu Lande. Bd. 9, Berlin: E.S. Mittler &
Sohn, 1933, 161.
Nowe ugrupowanie sił na Bałkanie. Bułgarya i Turcya, „IKC“, nr 235, 14 września 1915.
Doniesienia na temat podpisania porozumienia i jego warunków publikowano na stronach „IKC“
kilkakrotnie od sierpnia 1915 r.; Zwycięstwo dyplomacyi państw centralnych w Bułgaryi, „IKC“, nr
202, 12 sierpnia 1915, 6, Bułgarya przed decyzyą, „IKC“, nr 207, 17 sierpnia 1915, 6, Traktat bułgarsko-turecki, „IKC“, nr 217, 27 sierpnia 1915, 2, Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Die militärischen
Operationen zu Lande. Bd. 9, Berlin: E.S. Mittler & Sohn, 1933, 162.
Turcy już opróżniają teren przyznany Bułgaryi, „IKC“, nr 238, 17 września 1915, 6, Bułgarya i mocarstwa, „IKC“, nr 247, 26 września 1915, 4.
Tajemnicza wizyta u bułgarskiego premiera, „IKC“, nr 238, 17 września 1915, 6, Rokowania serbskobułgarskie, „IKC“, nr 244, 23 września 1915, 5, Co obiecywał Bułgaryi czwórsojusz?, „IKC“, nr 262,
11 października 1915, 2, Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Die militärischen Operationen zu Lande. Bd.
9, Berlin: E.S. Mittler & Sohn, 1933, 279. Decyzja ta spotkała się krytycznym przyjęciem części
środowisk politycznych, a były francuski minister spraw zagranicznych stwierdził: „Biada temu, kto
jeszcze łudzi się, odnośnie przyszłego stanowiska Bułgarii“; Od Rygi po Saloniki, „IKC“, nr 242, 21
września 1915, 2.
Ostatnia nota czwórsojuszu do Bułgaryi, „IKC“, nr 244, 23 września 1915, 5.
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че предложението вече не може да има никакво влияние върху позицията на
българското правителство, В. Радославов решава да продължи дотогавашната
политическа игра и пожелава допълнителни разяснения81. Тъй като Антантата
забавя своя отговор, на 21 септември България обявява всеобща мобилизация82
(Falls 1933: 10–22, Гиргинов 1936: 33, Марков 1995: 17, 19) като същевременно заявява, че тези действия са продиктувани единствено от нарастващата
заплаха от съседните държави83. Независимо от тези декларации на политиците
и общественото мнение в Европа им става ясно, че българите се подготвят за започането на военните действия84, въпреки че българското правителство едновременно с това продължава преговорите с посланиците на Антанта в София и
прави успокояващи изявления85. В опит да се спечели време, руското правителство предлага страните от Антантата да връчат съвместен ултиматум на София86
(Пуанкаре 2002: 122). Великобритания и Франция се отнасят скептично към
тази идея, но въпреки това той се връчва на 3 октомври 1915 година. С този
документ Антантата изисква да се прекрати въоръжаването на армията, прекъсване на контактите с Централните сили и експулсиране от България на всички немски офицери, назначени в Генералния щаб и армейските щабове87 (Skowronnek 1916: 90–91, Radoslawoff 1923: 182, Марков 1995: 187, Петров
2008: 23). Правителството на В. Радославов реагира с протестна нота88, след
което, на 7 октомври 1915 г., посланици на Антанта заедно напускат София и
обявяват, че прекъсват дипломатическите си отношения с България89.
На 14.10.1915 г. с указ на цар Фердинанд90 (Гиргинов 1936: 35, Ганчев
1944: 384, Rubacha, Malinowski 2009: 86–87) България обявява война на
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Bułgarya gotowa do wojny za cenę Macedonii, „IKC“, nr 241, 20 września 1915, 5, Bułgarya zmobilizowała, „IKC“, nr 246, 25 września 1915, 1.
Mobilizacya w Bułgaryi, „IKC“, nr 244, 23 września 1915, 5, Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Die militärischen Operationen zu Lande. Bd. 9, Berlin: E.S. Mittler & Sohn, 1933, 230.
Bułgarya nie może pozostaćbezczynną, „IKC“, nr 244, 23 września 1915, 5, Bułgarya zdecydowana
na wszystko, „IKC“, nr 245, 24 września 1915, 6.
Stanowisko Bułgaryi nie ulega wątpliwości?, „IKC“, nr 247, 26 września 1915, 5.
Bułgarya nie ma zamiarów agresywnych, „IKC“, nr 248, 27 września 1915, 6, Uspokajające oświadczenie Radosławowa, „IKC“, nr 250, 29 września 1915, 5, Bułgarya nie ma celów agresywnych?,
„IKC“, nr 250, 29 września 1915, 5.
Rosya musi wywierać nacisk na Bułgaryę, „IKC“, nr 250, 29 września 1915, 5.
Czwórsojusz grozi Bułgaryi, „IKC“, nr 255, 4 października 1915, 6, Ultimatum Rosyi do Bułgaryi,
„IKC“, nr 257, 6 października 1915, 5, Oświadczenie czwórsojuszu w Zofii, „IKC“, nr 257, 6 października 1915, 5, W obliczu nowej wojny, „IKC“, nr 259, 8 października 1915, 1.
Treść odpowiedzi Bułgaryi, „IKC“, nr 259, 8 października 1915, 1, Bułgarya w wojnie z koalicyą,
„IKC“, nr 260, 9 października 1915, 1.
Wyjazd przedstawicieli sześcioprzymierza z Bułgaryi, „IKC“, nr 260, 9 października 1915, 1, Wyjazd
przedstawicieli czwórsojuszu z Zofii, „IKC“, nr 261, 10 października 1915, 1.
Manifest króla Ferdynanda, „IKC“, nr 267, 16 października 1915, 6, Der Weltkrieg 1914 bis 1918.
Die militärischen Operationen zu Lande. Bd. 9, Berlin: E.S. Mittler & Sohn, 1933, 230.
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Сърбия и българската армия навлиза в нейната територия91, едно действие, с
което започва следващия етап от действия за изпълнение на основните национални цели.
Обобщавайки горните събития и констатации, трябва да се подчертае, че в
периода от пролетта на 1914 г. до есента на 1915 в „IKC“ се публикуват почти
250 статии, кореспонденции и прессъобщения, пряко или косвено свързани с
България, което несъмнено свидетелства за големия интерес на журналистите
на този ежедневник към тази тематика. Едновременно следва да се отбележи,
че редакцията на ИКК полага необходимите грижи за поддържане високо нивото на представените на читателите материали и като една от малкото на местния вестничарски пазар, получава значителен обем информация директно от
Българската телеграфна агенция и от пребиваващи в София кореспонденти и
сътрудници на вестника. Поради това този ежедневник несъмнено може да се
разглежда като интересен източник за информация за събитията, които се развиват на Балканите.
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МАСОВАТА ПРОМЯНА НА СЕЛИЩНИ ИМЕНА В БИВШИЯ
МАСТАНЛИЙСКИ ОКРЪГ НА ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ – НЕЖЕЛАНО
ИМПЕРСКО НАСЛЕДСТВО И ОФИЦИАЛНА ДЪРЖАВНА
ПОЛИТИКА (1925–1934)
Ваня Иванова
SOME THINGS ABOUT THE LARGE-SCALE CHANGE OF THE NAMES OF SETTLEMENTS IN THE BULGARIAN KINGDOM’S FORMER PROVINCE OF MASTANLI – THE
EMPIRE’S UNDESIRABLE HERITAGE AND THE OFFICIAL STATE POLICY (1925–1934)
Vanya Ivanova
Abstract: This paper is an attempt to present the official state policy devoted to ad hoc changes of
settlement names in the Bulgarian kingdom from 1925 to 1934. Both these years marked a chronological period which fixed a long-lasting process. In the article, possible preconditions and concrete actions are outlined that prompted the most large-scale renaming of towns, villages, and quarters in the
historical development of the Third Bulgarian State. In 1934, as a result of 9 minister’s orders, 2884
new oykonyms appeared on the totally transformed administrative map of Bulgaria and 1275 or 44%
of all of them were in the ex-province of Mastanlɪ. The territories cited were a part of the so-called
“new lands” that had been incorporated after Bulgaria’s participation in three wars: both Balkan
wars (1912–1913) and WWI (1915–1918). Bulgarian armies fought for a universal national unification but the added region of the Eastern Rhodope Mountains was inhabited by a predominantly
Muslim population (Turks and Bulgarian-speaking Moslems) with their special cultural peculiarities.
Newly-settled Bulgarian refugee families also became an important factor in the development of the
issue being researched.
Keywords: oykonyms’ changes, official state policy, Muslim minorities, Bulgarian nationalism

Предложената в заглавието тема (като пространствен обхват и семантични проекции) досега не е била предмет на самостоятелно проучване в българското научно-изследователско пространство. Същевременно, особено през последното
десетилетие, излизат немалко специализирани изследвания, представящи различни аспекти от широко обхватния и многоизмерен въпрос, касаещ промяната на селищни имена в Третата българска държава1. Традиционно техни автори
са географи и лингвисти, по-рядко историци. В публикациите си, те се спират
1

В пряка връзка с анализираната тема са статии на Н. Ковачев (Ковачев 1996: 3–17), П. Михайлов (Михайлов 2004: 42–47, Михайлов 2014: 154 –164, Михайлов, 2014а), Ж. Назърска (Назърска 2011: 572–586), Н. Юсеин и В. Иванова (Юсеин, Иванова, 2016: 202
–215), Х. Якуб (Якуб, 2012: 280–314). Синдиректно отношение са специализирани речници и справочници, представящи названия на населени места от различни исторически периоди в българските земи като цяло (Андреев, 2013; Мичев и Коледаров, 1989; Мичев,
2005), при отделни териториално обособени зони на ниво регион или област (Югозападна
България, Варненска област, Плевенско, Пловдивско и др.). Всъщата семантична плоскост
попада възможността за извършване на справки относно промяна на селищни имена в различни електронни бази данни. Безплатни и общодостъпни са: Регистър на географските наименования в България, поддържан от Агенцията по геодезия, картография и кадастър <http://
geonames.cadastre.bg> и Национален регистър на населените места на Националния статистически институт <http://www.nsi.bg/nrnm/index.php?i=1&ezik=bul>.
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върху съответната нормативна база и нееднозначните рецептивни нагласи, правят опити за извеждане на дългосрочни предпоставки и конкретни причини,
довели до кампанийни селищни преименувания, сред които особен интерес
предизвиква това от 1934 г.
От своя страна, тематичният обхват на настоящето проучване наложи изготвянето на интердисциплинарно изследване. За целта са анализирани релевантни статистически данни, законодателни инициативи и нормативни постановления, научни и научно-популярни статии в периодичния печат от 20-те и 30-те
години на ХХ век. Логично доминира комплексният анализ при използване на
широк набор от методи – неизбежните дескриптивен и компаративен2, наред с
т.нар. „устна история“.
Дори бегъл квантитативен преглед на наличната изворова база показва, че в
Третата българска държава, промяната на селищни имена, наследени от Османската империя, най-често се отъждествява с тяхното „побългаряване“.
Сред красноречивите доказателства са резултатите от „най-масовото селищно преименуване в България“3, извършено през 1934 г. Промените в тази сфера
са безкомпромисни, с непознати дотогава категоричност и размах – от август
до декември 1934 г., с 9 заповеди на Петър Мидилев, тогавашния министър на
вътрешните работи и народното здраве, в цяла България са сменени имената на
1875 селища и 1019 имена на махали, колиби, заселища, чифлици, местности,
гари и жп. спирки (Михайлов 2014: 154) – общо 2884 нови ойконима4. От
тях 1275 (или 44% от всички) са променените имена на населени места в петте
околии на премахнатия през същата година като отделна административна единица Мастанлийски окръг.5 Въпросните 1275 променени селищни наименования, фигурират в четири от общо 9-те министерски заповеди6.
2
3
4

5

6

Генерализиращите и индивидуализиращи сравнения са в синхронен и в диахронен план.
Изразът е заимстван буквално от П. Михайлов (Михайлов, 2014: 154).
С термина „ойконим“ в ономастиката (дял от езикознанието, изучаващ собствените имена) се
означават имената на селища.
През 1926 г. общата площ на Мастанлийски окръг е 3 945 6 км.2, разпределена в 5 околии:
Егри дере – 841, 3 км2, Кошу Кавак – 1 119, 4 км2, Кърджали – 714, 4 км2, Мастанли – 497,1
км2, Ортакьой – 773, 4 км2 (Статистически годишник, 1927: 24).
С първата от тези заповеди (Заповед № 2820 от 9.08.1934) са променени имената на 147 населени места: в околия Егри дере –13 села и 24 махали, в околия Кошу Кавак – 1 град, 11
села и 18 махали, в околия Кърджали – 1 село, в околия Мастанли – 5 села и 1 махала, в околия Ортакьой – 1 град, 57 села, 15 махали. С цитираната заповед фигурират два околийски
центъра – гр. Кошу Кавак става Крумовград, а гр. Орта кьой – Ивайловград (ДВ, бр. 109, 14
август 1934 г., 1753–1754, 1758–1759).След Заповед № 3225 от 19.09.1934 с нови имена са
и останалите две селища, център на околии – с. Егри дере е преименувано в Ардино, а гр.
Мастанли – в Момчилград. В тази заповед са включени още 4 села в околия Егри дере, 4 села
и 1 махала в Крумовградска околия, 6 села в Кърджалийска, 1 град и 4 села от Мастанлийска
околия (ДВ, бр. 141, 21 септември 1934 г., 2202). Със Заповед № 3774 (01.12.1934) е преименувано само едно село от Ивайловградска околия. В същия брой на Държавен вестник,
заповед на Министъра на ВРНЗ със следващ пореден номер (Заповед № 3775, без посочена

Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов

251

Селищното преименуване се извършва заедно с мащабна административна
реформа7.
Макар да изглежда и често пъти да се представя като еднократен акт, в действителност, извършената от деветнадесетомайци8 промяна на селищни имена
през 1934 г. е практическа реализация на дълготраен, развиващ се във времето
процес с разнообразни проявления и своеобразни криви в своето развитие. За
негово условно начало в разглежданите тук територии, би следвало да се приеме краят на Първата световна война. След Ньойския мирен договор (1919),
българските управляващи са принудени да се справят с поредна бежанска вълна
в условията на тежка продоволствена криза като голяма част от бежанците остават в т.нар. „нови земи“.
Част от въпросните „нови земи“, присъединени към царство България след
Балканските войни, е и новосъздаденият Мастанлийски окръг. Като официална дата за неговото учредяване се приема 06.04.1920 г., когато със заповед на
МВРНЗ дотогавашният Гюмюрджински окръг9 (без Западна Тракия10) е преименуван в Мастанлийски (Първанова 2018: 240). Първоначално новият окръг е с 4 околии, а през 1925 г. е присъединена петата – Кърджалийска.11
Преди да станат част от административно-териториалната система на царство България, селищата от 5-те околии на визирания тук окръг са в Одринския

7

8

9

10

11

дата) променя имената на общо 1107 населени места във вече бившия Мастанлийски окръг.
В околия Ардино това са 35 села и 89 махали, в околия Крумовград – 81 села и 371 махали, в
околия Кърджали – 90 села и 149 махали, в околия Момчилград – 112 села и 176 махали и в
околия Ивайловград – 4 села (ДВ, бр. 204, 7 декември 1934 г., 2947, 2949–2951, 2953–2957).
Визираната реформа се изразява в уедряване на две от основните административни нива –
16-те окръга в Царството са заменени от 7 области, променени са не само имената, но и съставът на много общини. Всичките 5 околии на изчезналия от правния мир на царство България
Мастанлийски окръг, са присъединени към Старозагорска област. Приоколиите редукцията
на броя административни единици е най-малка – от 82 стават 79 (Ковачев 1996: 9).
Извършеният на 19 май 1934 г. държавен преврат (с основни организатори от Военния съюз
и политическия кръг „Звено“) сваля третото по ред правителство на Народния блок с министър-председател Никола Мушанов. Новият безпартиен кабинет е оглавен от Кимон Георгиев. Следва разпускане на всички обществено-политически организации (вкл. политическите
партии) и управление с наредби-закони. Първото правителство на К. Георгиев е на власт от 19
май 1934 до 22 януари 1935 г.
След Балканските войни българската страна извършва централизация само по отношение
на окръзите – от 6 турски санджака са оформени 3 български окръга – Лозенградски, Родоски и Дедеагачки, преименуван впоследствие в Гюмюрджински (Димитрова 2002: 451).
През1915 г. в състава на Гюмюлджински окръг влизат 10 околии – Гюмюлджинска (градска
община и селска околия), Даръдеренска, Дедеагачка, Егридеренска, Кошукавашка, Ксантийска, Ортакьойска, Пашмаклийска и Софлийска. В тези околии са обособени 114 общини с
883 населени места (8 града, 790 села и 85 махали). За повече подробности виж: Списък
1915: 5–19.
От юни 1920 г. Западна (Беломорска) Тракия престава да е „Междусъюзническа“ и е предадена от Антантата на Гърция.
Виж пак бел. 5
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вилает12. За кратък период от време, след 1878 г. до Съединението, Кърджалийска околия е част от Хасковския департамент (Ковачев 1996: 7).
Значителният брой българи – бежанци, установили се в Източните Родопи и промените в демографската картина на региона след Балканските войни,
поставят на дневен ред пореден проблем. Той получава фактически израз в настойчиви, публично заявени искания за преименуване на населени места в Мастанлийски окръг, предвид етническия състав на техните нови жители. В случая
се касае за набираща популярност тенденция в общонационален мащаб – реактуализиране на темата за промяна на селищни названия13 при най-често търсена
замяна на турски ойконими с български.
Подробен коментар предлага проф. Атанас Иширков през 1922 г., в своя
статия с красноречивото заглавие „Имената на нашите селища“. Там известният български географ изтъква всестранните смислови проекции на селищните
наименования, обяснява защо трябва да се подхожда крайно внимателно към
тяхната промяна и предлага конкретни начини за преименуване, акцентирайки
върху калкирането14. Иширков е категоричен, че:
„…Истинското име на едно селище не е нещо случайно, то крие в себе си
известен повод за наименуване; то отговаря или на известни свойщини на земя12

13

14

Там влизат в каазите Егри дере, Орта кьой, Кърджали, Джебел и Султан й/ери. Действително българската администрация не внася особени промени, запазвайки старото административно деление – „случаите“ Джебел и Султан йери са с известна предистория. Каазас името
Джебел, а не Шех джумая, според Ст. Андреев е спомената за пръв път през 1893 г. (Андреев
2013: 111). От своя страна, местното население твърди, че до 1906 г. Шех джумая носи името
Джебел (Българското село, 1930: 176). По-сложене казусът „Султан йери“. В Годишника
на Одринския вилает от 1892 година, изрично е посочено, че „…до 1882 г. центърът на околия
Султан йери е бил Мастанлъ, след това той се премества в Кошукавак. Кошукавак от север
граничи с Кърджали и Ортакьой, а от запад и юг с Гюмюлджина…“ По Годишник на Одринския вилает за 1892 година. Отпечатан в Областната печатница в град Одрин. Превод Мехмед Коджамустафов. (ДАА, ДА – Кърджали, ЧП 181, л. 43). Ст. Андреев сочи, че каазата
Султан йери (с друго име Даг ардъ) е спомената за пръв път в официален османски документ
през 1643 г. Цитираният автор твърди, че „обхваща териториите на юг, югоизток и на изток
от град Момчилград, а през 1895 г. покрива територията на днешната Кърджалийска област,
без централната ѝ западна част“ (Андреев, 2013: 179). Г. Гунчев локализира покрайнината
Даг ърди, на юг от Султан йери. Само че покрайнините Кърджали, Джебел, и Сеидлер, той
отбелязва върху приложена карта с 43-а, 43-б и 43-в, а само с цифрата 43 е означил покрайнината Султан йери. Следователно трите обособени по този начин покрайнини би следвало
да се разглеждат ако не като отделни части, то поне като намиращи се в много тесни връзки с
обемащата ги по-голяма покрайнина Султан йери (Гунчев, 1938: 23–23, 33–34).
Базирайки се на изследвания на български езиковеди, Ж. Назърска разграничава 4 основни
периода в преименуването на българските селища от 1878 г. до 1944 г. Според нея това са:
първи период (1878–1912), втори период (1912–1920), трети период (1920–1934) и четвърти период (1935–1944). Като „най-наситен“ тя сочи третия период, когато са преименувани
една трета от населените места в страната – 2091 селища, а с „над 94% от тях“ това се случва
през 1934 г. За сравнение през „началния период са променени названията на 432 селища,
най-много през 1906 г.“ (Назърска, 2011: 575).
С този лингвистичен термин най-общо се означава буквален превод от един език на друг.
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та, дето е възникнало или напомня някоя паметна случка, която се е извършила
там; то е свързано често с главния занаят на жителите му, с името на основателя
му, на народността и най-разнообразни предмети, събития и явления…
…В международните географски конгреси се е взимало винаги решение против промяната на географските имена, особено в колониалните страни, защото с това се внася хаос в географската литература, забравят се имена, пълни със
значение и се пакости на научното изследване. У нас имената на голяма част от
селищата са още чуждоезични, най-вече турски. Много чисто български села носят още турски имена, които мъчно се изговарят и запомнят и дразнят народностното чувство на жителите им. Би било пресилено ако решенията на географските конгреси приложим и към турските имена на чисто български селища…
…Имена, които се подават на превод – да се преведат, както има вече много
такива случаи. Когато се превеждат еднакви чуждоезикови селищни имена може
да се отстъпи от буквалния превод, за да не се повтарят много ново преименуваните имена. Чужди имена, които са още в употребление и са на всички понятни,
да останат завинаги.
…имена на селища, които означават народност не би трябвало да се променят, макар и да се променило вече населението… Такива имена имат важно етнографско значение и ни дават указания за преселническото движение на населението в Балканския полуостров…“15
С оглед на действащата нормативна база в тогавашна България, промяната
на селищните имена е регламентирана за първи път през 1886 г. Това става в Закона за градските общини, където в чл. 4 е постановено, че „промяната на имената на общините става с княжески указ чрез министъра на вътрешните дела по
решение на общинските съвети“. През 1902 г. са внесени промени в Законите,
както за градските, така и за селските общини, гласящи, че:
„…променяне имената на градовете и преобръщане селските общини в градски или градските в селски става по законодателен ред. Решенията, които за тая
цел се вземат от надлежните общински съвети, се внасят в НС от Министъра на
вътрешните работи...“ (Михайлов2014а: 9).
В Мастанлийски окръг, от тази възможност се възползват жителите на Ортакьойска околия. Конкретните им предложения са документирани в първия
брой на сп. „Родопа“ за 1925 г. В съобщаващата за това статия, специално внимание е отделено на мотивите, довели до „похвалната инициатива“, изразяваща
се в това, че:
„…С участието на по-будните и по-първи хора, Ортакьойското околийско
управление е приготвило проект за преименуване турските имена на селата с
български… цялата Ортакьойска околия е с чисто българско население, с изключение на селото Махмутли, край Арда, което е наполовина българско и наполовина турско. Затова и побългаряването названията на селищата е една ес15

Откъсите от статията на Иширков са въз основа на буквалните ѝ цитати в публикация на П.
Михайлов в сп. „География“ от 2004 г. Тук по Юсеин, Иванова 2015: 204–205.
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тествена последица“ (Родопа, бр. 1, 1925 г., 2–3).
Тук отново е повторено най-често изтъкваното основание, оказало се общовалидно във времеви и пространствен план – не е нормално селища, в които
живеят българи, в пределите на националната българска държава, да са с турски
селищни имена.16 Така в сферата на ойконимията са фиксирани поредни проявления на османското имперско наследство, репрезентирано като нежелано и накърняващо българското национално достойнство.
През същата календарна година реакция има и на национално ниво – на
8.04.1925 г. в НС е внесен „Законопроект за променяне имената на някои населени места в Царството“, по-известен като „Законопроект 1925“. Вносител е
ресорният министър (на ВРНЗ) И.А.Русев, в изпълнение на нормативно предвидените процедури:
„По силата на чл. 5 от Закона за градските общини и чл. 2, ал. II от тоя за
селските общини, някои общински съвети са взели решения за променяне имената на села и градове.
Понеже всички тия решения на съответните общини са основателни, то
внисам настоящия законопроект в Народното събрание и моля да бъде гласуван и приет“ (Приложения към стенографските дневници на ХХІ-то
ОНС, 1925: 503).
Законопроектът минава само на първо четене и респ. не става закон. Найчесто се изтъква, че причините за „замразяването му“ са неизвестни (Михайлов 2014а: 12). От своя страна Хр. Манджуков, твърди, че на свое заседание
Географското дружество в София обсъжда законопроекта и решава да направи
постъпки за спирането му в парламента, за да „се даде възможност той да бъде
проучен от компетентни лица в преименуванията…“ (Родопа, бр. 10, 1925 г., 2).
Не би следвало да се пренебрегва и фактът, че точно през април 1925 г., по време на продължаващите българо-турски преговори за възстановяване на дипломатическите отношения между двете страни, се обсъжда уреждането на въпроса
за имотите в България и Турция на изселилите се след 1912 г. чрез „едно справедливо обезщетение“.17
16

17

Вече нееднократно цитираният П. Михайлов също е категоричен, че „Промяната на старите
турски имена на селищата в страната…“ и най-вече замяната им с мемориални, помага на българския народ да се отърси от психологическите травми, нанесени му от османското робство.
Този процес води до укрепване на неговата национална гордост и е израз на стремежа му за
подем в духовния и стопанския живот“ (Михайлов, 2014а: 11). Особеностите на етническия тип национализъм са представени подробно при Тодоров, В. Етнос, нация, национализъм. Аспекти на теорията и практиката. Парадигма. С., 2000.
Дипломатическите отношения между българската страна и Османската империя са прекъснати официално на 28 октомври 1918 г. Опитите на Ал. Стамболийски за нормализирането им
са осуетени от Антантата и първото заседание за тяхното възстановяване се провежда на 10
юни 1924 г. в Ангора. На 18 октомври 1925 г. е подписан т.нар. Ангорски договор от Симеон
Радев, управляващ българската легация и Тевфик Кямил бей, държавен подсекретар на Министерството на вътрешните работи на република Турция. Подписани са общо 4 документа,
като ратификацията им от българска страна се забавя повече от половин година заради факти-

Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов

255

Във визирания Законопроект от 1925 г. се предлага смяната на общо 785
селищни имена, от които 72 селищни имена в Мастанлийски окръг (от общини
в Ортакьойска околия) и на още 157 от общини в Кърджалийска околия, тогава
все още част от Хасковски окръг.18
Пак благодарение на списание „Родопа“ научаваме за „побългаряване“ названията на ж.п. спирки. Това става „с Разпоредба № 14626 от 18 септември 1930
г. [на] Дирекцията на постройките“, според която „станциите по строящите се
железопътни линии в Царството, носещи чужди имена, се преименуват.“ Сред
преименуваните са 8 селища в Мастанлийски окръг.19
През следващата 1931 г. са „побългарени“ имената на още три населени места – 1 махала в Кошукавашка околия и 2 села в Ортакьойска20 като част от специално гласуван „Закон за признаване новозаселени места за самостойни и за
преименуване на някои от същите“.21
Докато през предходното десетилетие селищните преименувания явно не
се приемат за първостепенен приоритет от управляващите български правителства, то през 30-те години, положението е коренно различно. През есента
на същата 1931 г. със заповед на Министъра на МВРН е назначена „Комисия
за проучване на законопроекта за изменяване имената на някои населени места
в Царство България“ (Михайлов 2014: 155). Комисията трябва да изработи
предложения за „преименуване на селищата, които не са с български названия“.
В състава ѝ са включени високопоставени чиновници заедно с изявени български учени и общественици.22
Комисията работи върху нов законопроект, за чиято основа се ползва старият, изработен през 1925 г., като броят на населените места е увеличен. През
1932 г. Комисията връща доклад за работата си и списък на населените места,
18

19

20

21

22

чески пожертваните „имоти на източнотракийските бежанци“ (Спасов, 2014: 68–73).
Разпределението им в останалите окръзи е следното: Бургаски – 74; Варненски – 5; Видински
– 9; Врачански – 6; Кюстендилски – 3; Пашмаклийски – 101; Петрички –2; Пловдивски – 4;
Плевенски – 3; Русенски – 5; Софийски – 3; Търновски – 112; Хасковски – 157 + 36; Шуменски – 193 (Приложения към стенографските дневници на ХХІ-то ОНС, 1925:
504–508).
Това са: Кьопрюлю – Мост, Хамзалар – Добриново, Софуларе – Мъдрец, Яашлар – Перперек, Кадърлар – Средна Арда, Сюрменлер – Широко поле, Суютли – Млечник, Яхяли –Маслиново (Родопа, бр. 10, 1930 г., 2).
Махала Сюргюлю става Влечугово, с. Френк кьой – Дъб и с. Хаджи кьой – Брястово (ДВ, бр.
6, 8 април 1931 г., 1). Конкретна причина са новите жители – българи бежанци.
Цитираният закон е утвърден с царски указ № 162. Указът е издаден по искане на министъра
на ВРНЗ (тогава А. Ляпчев). Посоченото нормативно основание е чл. 45 от Конституцията.
За председател е определен главният секретар на МВРНЗ Н. Паница. Включени са високопоставени чиновници като Вл. Николов – гл. инспектор от МНП, полк. Ив. Стойчев от Министерството на войната, наред с Д. Илков и проф. А. Иширков (географи), проф. Г. Кацаров
и проф. В. Златарски (историци), проф. Ст. Младенов (езиковед), Д. Гаджанов (тюрколог).
През ноември 1931 г. към комисията са привлечени проф. Ал. Балабанов, писателят Трифон
Кунев и „познавачът“ на турския език Вл. Хиндалов. Съставът на комисията е уточнен въз
основа на Михайлов, 2014: 155–156 и в. Утро., бр. 6869, 15 юли 1932 г., V.
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чиито имена предлага да бъдат сменени. Списъкът се публикува по окръзи и
околии в централни всекидневници (Михайлов 2014а: 12), появява се и върху страниците на регионалната периодика. За Мастанлийски окръг се предлага
промяната на общо 515 ойконима и в петте му околии: Мастанлийска – 108, Егридеренска – 66, Кошукавашка – 111, Ортакьойска – 64 и Кърджалийска – 166
(в. Утро, бр. 6869, 15 юли 1932 г., V).
Работата на Комисията се превръща в обект на оживено обществено обсъждане.
На темата се спира подробно проф. Иван Батаклиев, в сп. „Училищен преглед“, получавано задължително от всички училища в страната (Батаклиев
1932: 219–308). Наред с представянето на различни класификационни схеми,
систематизиращи в семантично отношение топонимията23 и описание на чужди практики при „преименуването“, посоченият автор отказва да приеме аргументите във връзка с национално-политическата страна, касаеща промяната на
местните имена.
Според него премахването на чуждите селищни наименования (основно
гръцки и турски) нито ще допринесе за засилване на патриотизма, нито ще спре
териториалните домогвания на съседните на България държави. За Батаклиев
намирането на сполучливи решения в последните два случая е „въпрос на сила и
мъдро управление“ (Батаклиев 1932: 300).
Въпросната статия е ценна и от друга гледна точка – вещ привърженик и
стриктен последовател на немската школа в антропогеографията, цитираният
автор предлага подробни разяснения кои селищни имена трябва да се променят
и кои не. Тезите му тук са синтезирани в конспективен вид:
Селищни имена,
подлежащи на промяна:

паметни турски имена – имена
на личности, „възбуждащи спомена за
основателя на селището“, обик. с нищо
незабележителна личност, като Мехмед бей
чифлик, Асан кьой, Али бей кьой;

необясними и случайни имена
– Кошукавак, Мастанли, Кепели (с. в
Панагюрско) и др.;

23

Селищни имена,
неподлежащи на промяна:

гръцки имена с голямо историческо
значение – Созопол, Месемврия, Анхиало и др.


на селища с чисто турско население;


побългарени чрез окончания турски
имена – Саладиново, Ямурчево (села в
Пазарджишко);

И. Батаклиев разделя местните имена на природни (за означаване на физикогеографски предмети) и културни (на антропогеографски предмети). Той коментира и класификация, предложена от А,. Страшимиров. От своя страна Страшимиров различава три „вида географски
имена“ – позитивни, криещи в себе си описателна характеристика на географски предмети;
паметни, локализиращи с име политически и житейски преживелици; психологически, съдържащи в себе си чувствено отнасяне на човека към природата (Батаклиев, 1932: 293).

Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов


психологическите турски имена;


описателни чужди имена,
предимно такива, които не съответстват на
характера на предмета – Ели дере, което не
се състои от 50 дерета, Даръ дере не е тясно
дере, Егри дере (не е „криво дере“ – бел.
моя и др.).
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паметни турски имена с важен
стопански смисъл – напр. Кърджали заради
името на прочутите му тютюни.

При избора на новите ойконими, Батаклиев препоръчва: да не се бърза;
да се избягват повторенията на едно и също селищно наименование; „да не се
турят политическо-партийни имена, защото при смяната на управляващата политическа партия те най-лесно рухват“; да се избягва „новаторствуването“ при
промяната, понеже „често пъти се отива до кълчене на езика и въвеждане на
чужди названия“.
Относно турските селищни имена, българският географ предлага различни
възможности за замяна, сочейки стари наименования на унищожени български
селища, на видни исторически събития, битки и др; такива, „които показват физикогеографски, стопански и етнографски белези, и други, свидетелстващи за
етническия произход на основателите на селището“. Същевременно Ив. Батаклиев изрично подчертава, че „заменените имена“ трябва да бъдат запазени „за
постоянно, като исторически извори“ и за целта намира за подходящо предложението на проф. Г. Кацаров „да се състави речник на тези имена“ (Батаклиев
1932: 301–305).
Появяват се и някои по-критични становища, сред които са тези на езиковеда Стефан П. Василев и историка проф. Петър Мутафчиев24. Като цяло негативизмът се проявява не толкова по отношение на самата идея за промяна на
селищните имена от небългарски произход (която по принцип продължава да
се приветства), колкото към практическите резултати от нейната фактическа реализация. Сред откроените слабости отново се изтъква бързането; несполучливо калкиране; непознаване и/или несъобразяване в достатъчна степен с добри
практики, извлечени от чуждия опит; липса на достатъчно специализирани изследвания, предпоставящи научно издържан и аргументиран избор на нов ойконим; неглижиране на стари тракийски и славянски наименования; излишно
блюдолизничество пред силните на деня (Мутафчиев, 1932: 3).
Очевидно предложенията на Комисията, за „преименуване на селищата, които не са с български названия“ не оправдават обществените очаквания в достатъчна степен и П. Михайлов основателно предполага, че „именно обществената
критика стопира за неопределено време приемането на законопроекта“ (Михайлов, 2014: 157).
„Стопирането“ не продължава дълго – само след 2 години излизат 9-те заповеди на министъра на вътрешните работи и народното здраве за промяната
24

Василев, С. Новите промени на селищните имена у нас. В: Родна реч, № 1/1932, с. 18–22. Мутафчиев, П. Новите имена на нашите селища. В: Мир, бр. 9651, септември 1932, с. 3.
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на селищни имена. Текстовете на заповедите са кратки и лаконични. Първата от
тази поредица – Заповед № 2820, издадена в София на 9 август 1934 г. буквално
гласи:
„Съгласно Указ № 7 от 23 май 1934 г.25 определям нови наименования на
населените места в Царството, указани в тук приложените списъци, които съставляват неразделна част от настоящата ми заповед“ (ДВ, бр. 109, 14 август 1934
г., 1747).
Текстът на следващите 8 публикувани заповеди е идентичен, с една единствена добавка – на първата заповед, посочена след споменаването на „Указ №
7“ („и в допълнение на Заповед № 2820 от 9 август т.г.“).
После следват списъците под формата на таблици. В две от Заповедите (Заповед № 2820 и Заповед № 3775) са променени селищните имена и на махали,
посочени под линия в „Списъци на населените места“ от 1920 г. и 1926 г. Там
първо е променено името на „титулярното“ селище, а след това в нова, графично
обособена част от същата заповед са сменени имената на съставните му махали,
но е записано „старото“ му, турско име. Все още не е изяснено кой е работил по
преименуването на тези махали.
„Механизмите за избор“ на новите селищни имена, респ. „основните модели, които се следват при избора на топонимите“ или „правилата, които се спазват при преименуването“ се разглеждат в не малко публикации. Често техните
автори смесват механизмите за преименуване при избора на нови селищни
имена със семантична класификация (от различен тип) на самите ойконими, без
значение дали става въпрос за „стари“ или „нови“ названия. С цел избягването
на подобни, непрепоръчителни от методологична гледна точка изследователски
парадигми, в последващото изложение са фиксирани само модели, въз основа
на наличния емпиричен материал.
Оказва се, че тези модели (като основни механизми за „побългаряване“ на
ойконимите и в бившия Мастанлийски окръг) са добре познати – превод; звуково уподобяване; съвсем ново, случайно име. Новите селищни наименования
са съобразени със словообразувателните модели на БКЕ, но е трудно да се установи доколко коректно са отразени местните диалектни особености26 при за25

26

Въпросният Указ № 7 de facto санкционира „управлението с наредби – закони“. Буквалният
му текст го представя като „Наредба“, според която „Всички постановления на Министерски
съвет, взети на и след 19 май 1934 г., имат силата на закон и отменят законните разпоредби,
които им противоречат. Издадените през същото време заповеди от министъра за назначаване на длъжностни лица или по устройствени, административни и финансови въпроси, имат
задължителна сила и не могат да не се изпълняват под предлог, че са несъобразени със закон
или му противоречат“ (ДВ, бр. 42, 25 май 1934 г., 1).
Турските диалекти в Източните Родопи продължават да сред слабо проучените теми в българската лингвистика. За пръв път се изследват задълбочено от работещата на терен Мефкюре Моллова. Публикациите ѝ от 60-те и 70-те год. на ХХ век представят техни фонетични и
лексикални особености, а през 2003 в Анкара излиза от печат Речник на родопските говори,
подготвен от Моллова още през 1975 г. За повече подробности виж Sűlemanoğlu Yenisoy
2015: 28–29, 40–41.
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писването на „старите“ турски селищни имена27 от българските административни власти през 20-те и 30-те години на миналия век. Като конкретни примери
за приложението на трите основни модела могат да се посочат28:
А) Превод – точен, непълен или хибриден – на селищното наименование от
турски на български: с. Азаплар – Скърбино (от тур. azap – болка, мъка, страдани), околия Кърджали; с. Айваджик – Дюлица (от тур. ayva – дюля, дюлево
дърво; ayvalɪk,-ğy – дюлева градина), околия Момчилград; с. Ак бунар – Бял извор, околия Ардино (от тур. ak – бял; тур. бунар* – кладенец, извор, тур. pɪnar
– извор); м. Ак бунар – Кладенче, съставна част на с. Кус кьой – Момина сълза,
околия Крумовград; с. Ак алан – Белополяне (тур. ak –бял; тур. alan – площад,
поле, зона, горска поляна), околия Ивайловград; м. Ардъч – Хвойна (тур. ardɪç,ci – бот. хвойна), съставна част на с. Дикили Джафер – Голям Девесил, околия
Крумовград; с. Арслан кьой – Лъвово (тур. aslan – лъв), околия Момчилград; с.
Базиргян кьой – Купците (тур. от перс. базиргян, базаргян* – търговец), околия
Момчилград; м. Баджаклар – Бедрово (тур. bacak, -ğɪ – крак; бедро*), брои се за
част от с. Шабан кьой – Драгиново, околия Кърджали; м. Балабанлар – Едрино
(тур. balaban – едър, пълен, грамаден), част от с. Кара Демирлер – Полковник
Желязково, околия Крумовград; с. Балък – Рибино (тур. balɪk – риба), околия
Крумовград; с. Деве дере – Камилски дол (тур. deve – камила; тур. dere – дол,
дере), околия Ивайловград; с. Бобалар ени махле – Татково (тур. baba – татко,
тур. yeni – нов, тур. mahalle – квартал, махала), околия Кърджали; с. Деделер
– Дядовци (тур. dede –дядо, прадядо), околия Ардино; с. Демирджилер – Железари (тур. demirci – железар, ковач*), околия Ивайловград; с. Дутлу – Черничево (тур. от пер. dut – черничево дърво), околия Крумовград; с. Елмалъ кебир,
Алмалъ – Ябълковец (тур. elma – ябълка; тур. от ар. kebir – ост. голям, велик;
по-голям, възрастен), околия Ардино; с. Ени махле – Новоселище (тур. yeni –
нов; тур. mahalle – квартал, махала), околия Ардино; с. Каваджик – Тополка
(тур. kavak,-gi – топола), околия Крумовград; с. Карагьозлер – Черноочене (тур.
kara – черен; тур. gőz – око, очи), околия Кърджали; с. Каяджиклар – Скалище
(тур. kaya – скала и тур. kayaç,-cɪ – твърд и здрав камък, скала, чукар, канара,
зъбер), околия Кърджали; с. Клисали – Църквица (тур. от гр. kilise – църква),
околия Момчилград; м. Курт дере – Вълчи дол (тур. kurt,-du – вълк; тур. dere
– дол, дере), част от с. Ортаджи – Средско (тур. orta – среда, среден), околия
Момчилград; с. Кьопрюлю – Мост (тур. kőprű – мост), околия Кърджали; с.
Къркъм – Стрижба (тур. kɪrkɪm – стригане на овцете), околия Крумовград; с.
Налбантлар – Подкова (тур. от ар-пер nalbant,-dɪ – подковач, налбантин), око27

28

Доколкото е възможно, при изписването им тук съм се съобразила и с изискванията при
Боев 1974: 306–312.
Подрани са много малък брой примери, предвид ограничения обем на статията. Използван е
Списък 1939 при съпоставка с вече цитираните броеве на ДВ от 1934 г. Аконе е отбелязано
друго, значенията на лексемите са взети от Добрев, 2009. В случай че търсената дума не е открита там, значението ѝ е въз основа на Младенов, 1941 като е отбелязано със *.
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лия Момчилград; с. Саръ къс – Жълтуша (тур. sarɪ – жълт, тур. kɪz – дъщеря;
мома, момиче), околия Ардино; с. Союк бунар – Студен кладенец (тур. soğuk
– студен, тур. бунар* – кладенец, извор), околия Крумовград; с. Спахилер, Хаджи кьой – Спахиево, околия Крумовград; с. Сусус – Безводно (тур. susuz –
безводен, без вода, пресъхнал), околия Ардино; с. Сусус бурун – Сухово (тур.
burun,-rnu – нос; предна част), околия Ардино; с. Сърт кьой – Гърбище (тур.
sɪrt – било, рид), околия Ардино; с. Сют кееси – Млечино (тур. sűt – мляко,
тур. kese – кесия; мехур; 500 гроша), околия Ардино; с. Ташлъ кьой – Каменяне
(тур. taş – камък или taşlɪk – каменист, тур. kőy – село), околия Момчилград; м.
Терзилер – Шивачи (тур. от пер. terzi –шивач), съставна част от с. Ак бунар –
Бял извор, околия Ардино; с. Тилкилер – Лисиците (тур. tilki – лисица), околия
Момчилград; с. Хорозлар – Петлите (тур. horoz – петел), околия Крумовград; с.
Чам дере Караманлар – Боровско (тур. çam – bor, тур. тур. dere – дол, дере, ЛИ
Караман29), околия Кърджали; с. Чиликли – Стоманци (тур. çelik,-ği – стомана), околия Момчилград; с. Чобан кьой – Овчари (тур. от пер. çoban – овчар),
околия Крумовград; с. Шахинлар – Соколите (тур. от пер. şahin – сокол, герак),
околия Кърджали; с. Ямур кьой – Дъждино (тур. yağmur – дъжд, kőy – село),
околия Момчилград и др.
Б) Звуково уподобяване, при което новото българско селищно име е почти
идентично като фонетичен състав със старото турско име, но без да има никаква връзка със значението на второто: Делвелер – Делвино, околия Момчилград;
Кабилер – Кабиле, околия Момчилград; Мък мъл – Мак, околия Ардино, Наназлъ даг, Нарезли дере – Нане, околия Момчилград; с. Сарнъч – Сърнак, околия Крумовград; с. Токачик – Токачка, околия Крумовград и др.
Откровените недомислици стават повод за „протести“ в публичното пространство, но без фактически резултат. Още след публикуването на коментираните по-горе предложения за промяна на селищни имена от 1932 г., Йордан Поп
Адамов, жител на с. Токаджик, обосновавайки се с местна легенда обяснява, че
тяхното село няма нищо общо с птицата „токачка“, а името му идва от местен деребей – Сюлейман Мустафов, наричан Токатчията, понеже „бил родом от анадолското село Токат, Мерсинска околия, Айдънски окръг“ (Родопа, бр. 5, 1933 г.,
3). През 1938 г. проф. И. Батаклиев се възмущава във връзка с новото име на с.
Кабилер, при което „със съвсем неуместното преиначаване на турското наименование Кабилер в Кабиле се внася заблудата, че тракийският град Кабиле е бил
залутан в сърцето на Родопите“ (Батаклиев 1938: 106).
В) Избор на съвсем ново, случайно название – случайно, доколкото не е калка и не би могло да се говори за някакъв вид превод на предишния ойконим: с.
Алмалъ дере – Бук, околия Крумовград; с. Айваджик – Панчево, околия Кърджали; с. Арабаджи – Гургулица, околия Крумовград; Арнаут кьой – Гугутка,
околия Ивайловград; с. Арслан ходжа – Тютюнче, околия Момчилград; с. Аша
коджа Юмер – Самодива, околия Момчилград; с. Баш Виран – Яворово, око29

ЛИ Караман – наименование на черно куче; мургав; вятър (Бакържиева, 2015: 86).
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лия Кърджали; с. Демир кьой – Перуника, околия Крумовград; с. Дере кьой
– Джанка, околия Крумовград; с. Кючук Виран – Мишевско, околия Момчилград; с. Джебил оглар – Гледка, околия Момчилград; с. Евренлер – Кандилка, околия Крумовград; с. Егри дере – Ардино; с. Кадъ кьой – Луличка, околия
Крумовград; с. Кара Ахмедлер – Гривяк, околия Момчилград; с. Кара кьой –
Лале, околия Крумовград; с. Кара кьой ибиклер – Каняк, околия Кърджали;
с. Махмуд оглулар – Яребица, околия Кърджали; с. Мурад пашалар – Метлика, околия Крумовград; с. Мюселимлер – Дъхово, околия Кърджали; с. Невсе
сипахлер – Гулийка, околия Крумовград; с. Невсе ташлъ – Гулия, околия Крумовград; с. Рахман ходжа – Раличево, околия Крумовград; с. Татарджиклер –
Секирка, околия Момчилград; с. Хасан кьой – Кадънка, околия Ардино, с. Хюсемлер – Диамандово, околия Ардино; с. Чандър – Светулка, околия Ардино; с.
Яшлъ кьой – Женда и др.
Видно и при част от цитираните примери, села и най-вече махали, с денотат
лични имена, след буквален или приблизителен превод на едно или най-много
две селищни названия, останалите населени места масово получават случайни
наименования от света на флората, фауната, предмети от всекидневния бит и
др. Сред тях са и: м. Осман кьой – Папур, част от с. Хаджилар – Вранско, околия Крумовград; м. Осман кьой – Шашинци, част от с. Чорбаджилар – Чорбаджийско, околия Момчилград; с. Осман пашалар – Османово, околия Кърджали; м. Османджиклер – Саждево, съставна част на с. Алфатлар – Ленище,
околия Ардино; м. Османлар – Бадевица, част от с. Токачик – Токачка, околия
Крумовград; м. Османлар – Ботьовци, съставна част от с. Ада кьой, Ада изир –
Поточница, околия Крумовград; м. Османлар – Османци30, брои се като част от
с. Сусус бурун – Сухово, околия Ардино; м. Османлийци – Планинци, брои се
като част от с. Союджук, Союджик – Върбина, околия Ардино и др.
Случайните наименования са предпочитана практика и тогава, когато „турското“ име се носи от повече от едно населено място, като: м. Джами атик –
Сборска, съставна част от с. Ак бунар – Бял извор, околия Ардино; м. Джами
джедит – Срънско, (към махалата се числи и м. Емирлер – Бирник), околия Ардино; м. Джами махле – Бериево, част от с. Къзлап – Кокошане, околия Кърджали; м. Джами махле – Божево, съставна част на с. Менекше, околия Ардино;
м. Джами махле – Брадарци, съставна част на с. Дикили каинлък – Девесилово,
околия Крумовград; м. Джами махле – Желино, съставна част на с. Алфатлар
– Ленище, околия Ардино; м. Джами махле – Жълтуга, съставна част на с. Тирфили – Тинтява, околия Крумовград; м. Джами махле – Корова, част от с. Хамбарджилар – Житарник, околия Момчилград; м. Джами махле – Невен, част от
с. Тюрк юрпек – Латинка, околия Ардино; м. Джами махле – Ресница, съставна
част на с. Кючук Виран – Мишевско, околия Момчилград; м. Джами махле –
Хърбино, част от с. Алмалъ дере – Бук, околия Крумовград; м. Джами махлеси
30

Тук преводът може да се приеме за буквален (ЛИ и/или ФИ Осман и „-lar“ – окончание за мн.
ч.).
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– Малинка, съставна част на с. Ишиклар – Рани лист, околия Кърджали.
Достатъчно примери доказват следването на т.нар. „мемориална линия в
преименуването“. Сред новите ойконими се открояват имена на български владетели, войводи, изявени дейци от епохата на Българското Възраждане, личности и части от Македоно-одринското опълчение, български офицери. Три от
общо петте околийски центъра (Крумовград, Ивайловград и Момчилград) са
преки изразители на тази „линия“. Сред останалите са: с. Али паша – Генерал
Панайотово, околия Момчилград; с. Алфатлъ – Неофит Бозвелиево, околия
Крумовград; с. Ахмед спахи – Софийци, околия Момчилград; с. Деделер – Миладиново, околия Кърджали; с. Кара каш – Лозенградци, околия Момчилград;
с. Кангълар – Търновци, околия Момчилград; гр. Кошу кавак – Крумовград; с.
Махматча – Страхил войвода, околия Кърджали; с. Мачиклар – Сярци, околия
Момчилград; гр. Мастанли – Момчилград; с. Неби паша – Генерал Фичево, околия Момчилград; гр. Ортакьой – Ивайловград; с. Дойранлар, Неболар – Дойранци, околия Ардино; с. Салихлер – Прилепци, околия Момчилград; с. Тюрк
кабаач, Кабаач – Велешани, околия Момчилград; с. Хаджи махле, Хаджи кьой
– Чеганци, околия Кърджали; с. Халачли – Одринци, околия Ивайловград; м.
Шабанлар – Каблешково, част от с. Кара Демир – Железник, околия Кърджали; с. Ялджилер – Жинзифово, околия Кърджали.
След като новите селищни наименования стават факт по категоричен и безпардонен начин, в периодичния печат продължават да се появяват критични отзиви, но без последващ практически ефект. Като цяло упреците не се различават
съществено от отправените през 1932 г. Един от участниците в Комисията по
преименуването от 1931 г., проф. Александър Балабанов, през 1935 г., в статията си „Преименуване на селищата“, дава ясен израз на възмущението си:
„…Днес… искам… само да загатна за това, което можа да стане у нас с прибързаното преименуване на селищата в България. В комисията за тия преименувания не вярвам да са били всички такива безрасъдници, както излезе от резултата, такива сатрапи към българския език и българската земя, защото и аз бях
член на тая комисия. Пък освен мен имаше и по-големи авторитети. Само че аз
като видях, че тука не се дири хубавото и естественото, не се пита за истината, а
само за едно покръщаване, отрано усетих, че не ми е там мястото – и я напуснах
безцеремонно като ги оставих сами да си заседават в Академията на науките…
Но аз вече се надявах, че самата работа ще се забави от самия здрав смисъл.
И така и стана. Но ето че един ден, струва ми се, лани към 15 или 16 август,
излиза решение да се преименуват селищата точно така, както бяха в грубо нахвърляния проект от Комисията.
Тъкмо тоя ден бях в Анхиало и прочетох във вестника, че съм бил не в Анхиало, а в Поморие. Анхиало какво значи не му е тука мястото да разправям, но
все значи нещо. А Поморие нищо не значи. Задморие, Поморие, Заморие и пр.
А когато гледах имената на другите селища, когато видях, че всичко е по тоя
начин, наистина заплаках от безпомощност. Преди всичко има нещо нередно
в тоя стремеж да се онародят всички географски имена. И някакво чувство за
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несигурност, че това е наше, че не е чуждо, та поне с името да си го приобщим.
И никоя културна нация в своя възход не е правила подобни неща, а само някоя
слаби и то в епохи на падение…“ (в. Мир, бр. 10554, септември 1935, 1)
Емоционалното изказване на сладкодумния и колоритен професор, поставя
поредица от въпроси в пряка връзка с разнообразните функции на ойконимите,
предпоставена от основното им предназначение – осъществяването на връзка
между наименование и идентичност.
Остава въпросът дали промяната на селищните имена през 1934 г. в „разформирования“ през същата година Мастанлийски окръг би следвало да се причисли към удачните методи и средства, целящи приобщаването на тези „нови
земи“ към българската държава предвид спецификите им в етно-конфесионален
план.
Безспорно топонимията се променя, защото се променя обществото, а в семантичните проекции на всеки ойконим имплицитно е заложено използването
му като средство за идеологическа комуникация и маркер за социална принадлежност (Rajić, 2007: 57–58).
Ж. Назърска пише, че „според съвременната социология името е едновременно белег за опознаване, идентичност и социална принуда, част от колективните идеи на обществото“. Продължавайки със синтезираното излагане на
концептуални схеми, взираната авторка твърди, че: за работещите в сферата на
културната география, „преименуването е изцяло социален процес, произтичащ
от властта – нейното показване, упражняване и контрол“; „социолингвистиката свързва езиковото планиране с национализма и анализира преименуванията
като реализация на езиковите политики“, а „културологията говори за изграждане на местни идентичности, част от които е идентичността на мястото (place
identity), създавана на основата на културните пейзажи“ (Назърска, 2011:
572–573).
Цитираната изследователка обособява различни фактори и условия, които
според нея са направили възможни промените в ойконимията на Третата българска държава, а именно: демографски; политически, институционални и нормативни, наред с развитието на българската наука и обществения дебат.
Анализирайки демографския фактор, Ж. Назърска сочи, че „тясно свързана
с преименуването на селища е емиграцията на местно (автохтонно) население
от малцинствен произход“, довела до „интензивни демографски трансформации
в българските земи“ след 1878 г. (Назърска 2011: 573).
Само че разглежданите тук земи на бившия Мъстанлийски окръг стават част
от Царство България по-късно и „демографските трансформации“ в тях не са
така драстични в сравнение с аграрния преврат в Българското княжество последвал Руско-турската война от 1877–1878 г.
Красноречив е коментарът на проф. Иван Батаклиев, посетил въпросните
„нови земи“ през изпълнената с толкова много реформи и превратности 1934
г.:
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„...След освобождението на Ардинската долина… Нейната етнографска картина остава почти същата. И в 1926 г. тя е следната: от всичко 235 771 жители 142 343 (60%) са турци, 49 343 (21%) са българомохамедани и само 41 103
(17,5%) – българо християни. Промяна стана само в броя на отделните народностни елементи.
Именно, изселиха се малко турци и съвсем нищожна част българомохамедани, в замяна на което имаше преселване и увеличение на българо християнското
население… преселеното българско население е главно бежанско… То е събрано
повече в градовете“ (Батаклиев, 1935:188–189).
През 1928 г., окръжният управител на Мастанлийски окръг, в изготвено от
него „Изложение за състоянието на окръга“, представя и „населението по народности“. Тези данни, две години по-късно, показват по-висок общ процент
на турското население – 76%, в сравнение с посочените от Батаклиев за 1926 г.
В три от околиите, броят на турците, като процент от общия брой население на
съответната околия, е висок: 96% в Мастанлийска, 91% в Кърджалийска и 83%
в Кошукавашка:31
Наименование Българи Турци
на околиите

Всичко

Забележка

Егридеренска
К. Кавашка
Кърджалийска
Мастанлийска
Ортакьойска
Всичко:

43 255
41 167
48 687
30 473
16 441
180 014

В
Ортакьойска
околия
цифрата
881 показва
останалите
гърци.

458
2 482
3 873
604
14 709
22 136

Помаци Евреи,
арменци
и др.
27 690 15 097
–
34 235
4 450
–
44 386 –
425
29 113 756
–
768
83
881
136 192 20 386
1 306

Единствено в Ортакьойска околия българите са 89% от общия брой жители.
Статистическите данни обясняват оправданата настойчивост на „ортакьойци“
тогава, когато става въпрос за „побългаряване“ на топонимията.
Кратките статии от сборника „Българското село“, изготвен въз основа на
подробни въпросници, разпратени до всички общини и страната и излязъл
от печат през 1930 г. показват, че в селищата на Мастанлийски окръг, българи
живеят в градовете Кошу кавак, Кърджали, Мастанли, Ортакьой и с. Шех джумая32. Българи – бежанци са постоянно население в преобладващата част от селата на Ортакьойска околия, заселени отново след Балканските войни заради
опожаряване или бягство на предишните им жители.
31

32

Таблицата е взета от Изложение за състоянието на Мастанлийски окръг от Мастанлийския
окр. управител Димитър Чапкънов. Кърджали: Издание на Мастанлийския окр. съвет., 1930,
10. Цитираният източник се съхранява в ДАА – ДА-Кърджали, ЧП 140к.
Населението на Кърджали е определено като ‚повече българско“, на Джебел като българско,
дошло след Балканската война, а това на Ортакьойкато „българско, повече бежанци, но има
по малко гърци, арменци и гагаузи“.
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Като „населени с турци“33 през 1930 г. са посочени всички села и махали в
3 общини от околия Егри дере, 7 от околия Кошу кавак, 9 от околия Кърджали
и 5 от околия Мастанли (Българското село 1930: 169–179). Освен това се
оказва, че турско население живее по тези места повече от четири века. В цитирания сборник „Българското село“ за селата в община Хасърджик (Рогозче)
е посочено, че са заселени от преди 180, 200–300 или 400 години“34. Базирайки се на данни от османски регистри (главно от типа „тапу тахрир“), Христо
Христозов твърди, че:
„…Ниските хълмисти Източни Родопи са една от първите територии, колонизирани от мюсюлманско население, идващо от Мала Азия.
…от втор. пол. на XIV и през XV в. в Родопите се наблюдава… процес на
възстановяване и разширяване на селищните мрежи, който протича с различен
интензитет в отделните райони на планината…
…в Източните и Централните Южни Родопи мнозинството от населението са мюсюлмани, като наред с уседналите колонисти в районите се установяват полуномади – юруци, и представители на различни ислямски хетеродоксни
братства – дервиши. Тяхното присъствие води до съществени трансформации
в локалната топонимия, която още в средата – втората половина на XV в. вече е
почти изцяло тюркска…
За малко повече от сто години, от края на XV до края на XVI жителите на
Източните Родопи се увеличават повече от 5 пъти, което със сигурност е резултат от миграция на хора към тази част на планината…
Огромният прираст на населението в Източните Родопи през XVI в. води
и до значителни промени в природната среда на тази част на планината, чието
отражение е непрекъснато разширяващата се селищна мрежа в района. Между
1516 и 1596 г. селата се увеличават повече от два пъти…“ (Христозов 2017:
115–116, 120, 128, 129).
При така очертаната демографска картина, действията на българските управляващи при промяна имената на населени места през 1934 г., във вече бившия
по онова време Мастанлийски окръг, очевидно са били предпоставени от политически и нормативните фактори. Начинът, по който е извършено масовото
селищно преименуване показва, че са налице „административни ойконими“ –
селищни наименования, наложени с министерски заповеди.35 И тук, при масовата промяна на ойконими се пренебрегват в значителна степен „становищата
на експертите, високо са поставени националистическите аргументи“ (Назърска 2011: 581), очевидно не е търсено мнението на местното мюсюлманско население (турци и българи-мохамедани).
33
34

35

Обикновено с поясненията „изключително“, „само“, „населението турско“ и др.
Споменати са Джамбашли (Душинково), Елиястчъ (Илийско), Елма чукур (Ямино), Испалар
(Овчево), Хасарджилар, Кабаач (Рогозари), Кая баши (Скалина), Саръ яр (Жълти рид), Сатъ
кьой (Полянец) (Българското село, 1930: 175–176).
Терминът е предложен в Балкански, Т. и К. Цанков. Енциклопедия на българската ономастика. ВТ, 2010. Тук се цитира по Якуб 2012: 309.
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Отражението на селищното преименуване в местната колективна памет е
разнопосочно. Официално документирани данни за явно противопоставяне в
момента на селищните преименувания или в следващите няколко години почти
липсват. Сред малкото изключения е посоченото в доклад на местен полицейски агент от 1935 г., който под гриф „строго повелително“, пише:
„…Говори се също, че Алиосман Х. Хасанов, на гара Кърджали, искайки билет до Момчилград, настоявал да му се издаде такъв до „Мастанлъ“, въпреки че е
знаял, че гара Мастанлъ и Момчилград са една и съща гара. След като гаровият
чиновник не е можал да застави Алиосман Х. Хасанов да каже „Момчилград“,
затворил гишето и не му издал билет, а същият амбициран от всичко това си
идва в Момчилград с автомобилна кола, ангажирана лично от него“ (ДАА, ДА
– Кърджали, ф. 15к, оп. 1, а.е. 28, л. 67).
Остава „пасивната съпротива“, която може да бъде открита десетилетия
по-късно в продължаващата паралелна употреба на старите „турски“ и новите
„побългарени“ селищни имена, вторите използвани обикновено при контакти в
официални държавни институции и учреждения.
Създават се и местни версии за механизмите на преименуване в опит за
обяснение на нелогичните ойконими, някои от които с пейоративни оттенъци
в значението си. Например, във Филиала на ПУ в Кърджали, сред колегите, занимаващи се с природни науки, битува убеждението, че в Комисията, работила
по смяната на селищните названия, е имало биолог и затова толкова много селища носят имена на растения и животни.36
В заключение би следвало да се напомни, че българската държава не е единствената, която преименува селища с ясно изразен националистически уклон.
Подобни практики са документирани във всички балкански държави след Първата световна война, не правят изключение и разпадналите се многонационални
империи – Хабсбургската и Османската. За съжаление, след масовото побългаряване на селищни имена през 1934 г. остава обезличена колективна историческа памет наред със слабо изследваното материално и нематериално културно
наследство на местното население.
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БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1928 Г. В НАБЛЮДЕНИЯТА И АНАЛИЗИТЕ НА
ЕДНА ИМПЕРСКА ДИПЛОМАЦИЯ
Румяна Първанова
BULGARIA FOR THE YEAR 1928 YEAR IN THE OBSERVATIONS AND ANALISES OF
A IMPERIAL DIPLOMACY
Rumyana Parvanova
Abstract: The paper presents “The Annual Report for Bulgaria for 1928”, which is prepared from
the British legacy in Sofia. The report is a comprehensive vast document, prepared for and transmitted to the Foreign office that contents the observations and analyses of different aspects of the political,
economic, finance and military affairs in Bulgaria. Very interested are the relations between Bulgarian
Government and Great Britain, France, Italy, Germany, United States, Turkey, Yugoslavia. Very interesting are analyses of the British diplomats about customs tariff, the discussions about trademarks of
some British yarn mills and Calcutta bags, trade between Bulgaria and United Kingdom.
Keywords: annual report, British Legacy, Sofia, foreign affairs, trademarks, trade

Българската историография от 70-те до 90-те години на XX в. проявява особен интерес към историята на външната политика през периода между двете
световни войни и в частност при управлението на Демократическия сговор
(1923–1931). През посочения период са осветлени общите насоки на тази политика. Няколко отделни монографични и по-кратки изследвания са посветени
на отношенията на България с други държави като Великобритания, Италия,
Германия, Румъния, Чехословакия, СССР. Автори като В. Ат. Василев, И. Димитров, Л. Спасов, К. Пенчиков, А. Кузманова, Д. Митев и др. фокусират интереса си върху различни аспекти от двустранните връзки. Изяснени са ролята,
която играе Великобритания в международните европейски отношения и на
Балканите, определено е какво място заема България във външната политика на
Обединеното кралство и линията, която следват англичаните спрямо българоюгославските отношения. Очертани са общите насоки и са маркирани важни
аспекти на политиката на България спрямо Великобритания (Василев 1972:
17–48; Пенчиков 1982: 14–29; Василев 1985: 362–387; Кузманова 1989;
Косев 1995; Димитров 1996; Спасов 2008; Спасов 2015). Публикациите на българските учени са изградени на документална база от наши и чуждестранни архиви. За отношенията с Великобритания в научен оборот са въведени
документи на Форин офис. Един от тези документи, изготвени от легацията в
София, е годишният доклад за България през 1928 г. Това е обемист документ
от над 50 нестандартни страници. Съставен е от името на Р. Сперлинг, пълномощен министър в София и е адресиран официално до Остин Чембърлейн,
министър на външните работи на Великобритания. Докладът носи гриф „поверително“. Носи датата 18 април 1929 г. От кратката уводна бележка става ясно,
че в изготвянето му са взели участие: Дод, първи секретар на легацията (за политическата част), Дол, военен аташе (за параграфите, свързани с българската
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армия и дейността на Междусъюзническата контролна комисия) и Харисън (за
текстовете, посветени на българската икономика (НА ИИИ-БАН, кол. 4, оп.
351, а.е. 116, л. 854–923). Докладът е показателен за маниера на работа на едно
дипломатическо представителство на имперска велика сила и пример за стремежа към широка осведоменост за икономическото и финансовото състояние
на страната, за показателите на различните отрасли на нейното стопанство, за
вътрешнополитически събития. Целта на настоящата публикация е да хвърли
светлина върху наблюденията и събраната информация за отношенията на България с европейските велики сили и някои съседни страни и да даде известна
представа за българо-английските търговски взаимоотношения, които досега
се са намерили място в научните публикации. Докладът е много показателен за
последователната настойчивост, с която легационните служителите бранят интересите на британски фирми и експортьори в България.
Документът се състои от 13 раздела, сред които „Външни отношения“, „Вътрешни дела“, „Настаняване на бежанците“, „Смесена българо-гръцка комисия
за емиграцията“, „Армия“, „Военно-морски сили“, „Стабилизационен заем“,
„Земетресение“, „Икономика и търговия“ и др. Някои от темите, засегнати в
доклада, са разработвани в българската историография и затова ще с а обект на
бегло представяне. Освен горепосочените аспекти на двустранните отношения
и външната политика на България, това важи най-вече за изследователските разработки по историята на външния държавен дълг, на бежанския и стабилизационния заем, на българо-гръцките финансови отношения (Mitev 1984: 175–
198; Иванов, Тодорова, Вачков 2009b: 9–120.).
Първият раздел засяга отношенията на България с отделните страни.
Едно от основните направления в дейността на британската легация в София през 1928 г. е контролът върху спазването на военните и финансовите клаузи на Ньойския договор. В подраздела „Внос на оръжие“ е изложена информация за оръжейни пратки, предназначени за България, открити в Хамбург,
Амстердам и Копенхаген. По този повод пълномощният министър отправя
устни и писмени предупреждения до Външно министерство и премиера, за да
предотврати пристигането им в България. През април министър-председателят
уверява Сперлинг, че освен 100 картечници, които попадат в лимита, определен
от Ньойския договор, никакви други оръжия не са внасяни. На 9 юни в Лондон
държавният секретар на Форин офис официално предупреждава българския
министър на финансите, че ако се случи военен инцидент като внос на оръжие,
вероятно ще бъде пусната в ход цялата машина на Лигата на народите за разследване. На 23 ноември министърът на външните работи посредством нота
уверява англичаните, че никаква пратка не е била изпращана от Амстердам или
друг маршрут до България. Заключението на този раздел от доклада гласи: „Има
известно основание да се смята, че тези опити за внос на оръжие, направени от
ген. Вълков, министър на войната, са ставали без знанието на правителството
като цяло и че това е една от причините, подари която впоследствие той напус-
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на кабинета и бе назначен за пълномощен министър в Рим“ (НА ИИИ БАН,
кол. 4, оп. 351, а.е. 116, л. 866). Тайната сделка за доставка на оръжие като една
от причините за оттеглянето на ген. Вълков от правителството на А. Ляпчев е
отбелязана отдавна в историографията (Наумов 1969: 31–32). В случая интересно е предположението, че оръжейните доставки са ставали без за тях да знаят останалите членове на кабинета.
Няколкото реда, посветени на политиката на Франция, напълно съответстват на констатациите в българската историография за следвоенната политиката на Париж спрямо България. Известно е, че Франция е ревностен стожер
на статуквото, установено с мирните договори, което обуславя и хладните българо-френски отношения. Ке д’Орсе подкрепя своето протеже на Балканите –
Югославия, провеждаща асимилаторска политика към българите във Вардарска
Македония. (Косев 1995: 184). Историографските съждения за отношението
на Франция към България се потвърждават и от съвсем краткия пасаж в английския документ, в който се констатира, че „ако се съди по поведението на френския пълномощен министър в София, френското отношение към България се
определя както е обичайно от съперничеството с Италия и стремежа да се поддържа Югославия”. Тази политика мотивирала френската легация да подкрепя
инициативите на британската дипломация по македонския въпрос (НА ИИИ
БАН, кол. 4, оп. 351, а.е. 116, л. 874).
Що се отнася до Италия, чиято политика спрямо България е проучена от
И. Димитров, в доклада на британската дипломация се обръща внимание на
няколко събития и предположения. Отбелязва се, че по повод на православната Коледа в софийския печат италианският пълномощен министър е отправил
поздравления, като наблегнал върху италианската политика на „мирно проникване в България“. „Изглежда, пише Сперлинг, италианското правителство
гледа на България като на специална сфера на фашистката експанзия“. Един от
„най-поразяващите примери“ за италианската активност в това направление
било спечелването от италианската фирма “Societа per Costruzioni di Roma” на
концесията за строителството на рилския водопровод за снабдяване на София
с вода. Договорът бил решен в полза на италианската фирма въпреки голямата
конкуренция. „Разбра се, отбелязва се в доклада, фирмата ще понесе една загуба
вероятно от около 100 млн. лв., която ще бъде покрита чрез италианска държавна субсидия“ (НА ИИИ БАН, кол. 4, по. 351, а.е. 116, л. 874). Отбелязаният от Сперлинг факт, се вписва в активизирането на италианската политика на
Балканите след 1927 г. Пропагандният и дипломатически натиск се комбинират
с увеличение на инвестициите главно в текстилни фабрики, с предлагането, на
най-изгодната оферта за строителството на големия водопровод Рила – София
(Василев 1985: 372). В раздела за икономиката се отбелязват и други важни
параметри – че сделката с италианската компания е за около 500 млн. лв., че
цената е „измислена“, че офертите, предложени от повечето немски фирми,
включително и на тези, които са изпълнявали водоснабдителни контракти със
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софийската община в миналото, са много по-високи от италианското предложение. „Подозира се, споменава се в доклада, че предложената от италианците
ниска цена, е повлияна от политически мотиви“. Италианската компания сключила договор с “Stewarts & Lloyds Ltd”, Glasgow за доставка на тръбите на цена
около 300 хил. лири (НА ИИИ БАН, кол. 4, по. 351, а.е. 116, л. 906).
Зоркото око на английските дипломати обаче е привлечено и от нещо, което не е предмет на проучване от българските историци – вероятността за тайно военно сътрудничество между България и Италия. В доклада се подчертава,
че фактът, че двете страни имат общ потенциален враг – Югославия подхранва
подозрението, че българският и италианският генерален щаб са изработили съгласуван план за кампания срещу възможна югославска инвазия в България. Легацията в София предполага, че „Македонската революционна организация“1
получава подкрепа от Италия. Смятало се, че полковник Колона, един италиански агент, аташиран към легацията, е във връзка с Македонската революционна организация. Но към излагането на информацията англичаните подхождат
предпазливо, защото споменават, че нито едно от тези предположения не би
могло да се потвърди със сигурност. За тях обаче едно е несъмнено, че министърът на войната, ген. Вълков имал „сравнително близки“ отношения с италианската легация. На една италианска военна мисия били направени изключителни улеснения да инспектира българските военни учреждения (НА ИИИ
БАН, кол.4, оп. 351, а.е. 116, л. 875). От годишния доклад личи, че английските
дипломати приемат с „известна резерва“ поведението на италианското правителство, отказало да се присъедини към постъпките на Англия и Франция през
август 1928 г. пред българското правителство за забрана на ВМРО.
На софийски терен англичаните правят и сондаж за възможна проиталианска ориентация на България. На 23 ноември 1928 г. в разговор с британския
пълномощен министър българският министър на финансите отрича истинността на твърденията за своите симпатии към Италия, но признава, че има такава
склонност при ген. Вълков. Вл. Моллов уверява англичаните, че кабинетът няма
никакви ангажименти към Италия (НА ИИИ БАН, кол.4, оп. 351, а.е. 116, л.
875). Така представител на управляващите афишира пред английските дипломати политиката на необвързаност на българското правителство. Що се отнася
до самия Вл. Моллов, някои факти от биографията му са в полза на подозренията на англичаните, че е по-тясно свързан с италианското посолство, колкото
признава. В края на 1919 г. той като юрист и член Управителния съвет на новоучредената Италианска и българска търговска банка се ангажира с официалната ѝ съдебна регистрация. Показателно е, че документите по основаването на
банката са подписани в сградата на италианското посолство. При земеделското
управление Моллов емигрира в Италия. Според И. Димитров през втората половина на 20-те години той изпълнява ролята на информатор на италианската
легация за дейността на правителството (Димитров 1996: 105).
1

Така се назовава ВМРО в годишния доклад.
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Друг повод англичаните да изразят чувствата си на неприязън към търговския морал на италианците в България е установената от тях „нечестна конкуренция“, която италианските експортьори на памучни изделия правели на английските.
В кратък абзац се отбелязва и очакването на едно важно събитие. „През годината циркулираха слухове за предстояща женитба на цар Борис Трети с принцеса Джована, дъщеря на краля на Италия. Много подробни донесения стигаха
до легацията относно преговори, които се водят между българския и италианския Дворове и Ватикана за религиозните проблеми, свързани с женитбата. В
края на година слуховете станаха много настойчиви, но официално изявление
не последва“ (НА ИИИ-БАН, кол.4, оп. 351, а.е. 116, л. 875). Компетентно и
детайлно религиозният аспект на преговорите по уреждането на царската сватба е осветен от К. Карталов. Според него европейската дипломация и „особено
английската“ следят много внимателно преговорите, които се водят със Светия
престол. Още на 1 октомври 1927 г. от легацията в Рим във Форин офис постъпва първата информация по въпроса (Карталов 2014: 145–253). Известно е, че
брачният съюз е финализиран почти две години след това – през октомври 1930
г.
Един от подразделите в доклада е посветен на Турция. Л. Спасов публикува
обзорна статия, посветена на българо-турските отношения през 20-те и първата
половина на 30-те години на XX в. В нея се подчертава, че двустранните отношения са трасирани от Договора за ненакърним мир и вечно приятелство, подписан между България и Турция на 18 октомври 1925 г., известен и като Ангорски
договор. (Спасов б. г.: електронно издание). Според друг изследовател, Гърция е фаворитът на британската дипломация на Балканите, а спрямо Турция тя
провежда линия на изолация от сближение с балканските съседи поради острия
спор за Мосул (Василев 1985: 364).
Отношенията между България и Турция през 1928 г. се засягат в годишния доклад в три направления. Най-маловажни за англичаните са търговските
връзки между двете страни. Затова без коментар само се регистрира фактът, че е
сключен търговски договор между страните и датата на подписването му2. Поголям интерес се проявява към емиграцията на турци от България. В доклада
се констатира: „Наблюдава се един постоянен и очевидно нарастващ поток на
емиграция от България към Турция“. Британският вицеконсул във Варна докладвал, че много турски семейства емигрират както през пристанище Варна, така
и от районите на Варна, Шумен, Разград и Русе. Броят им според годишния доклад е, както следва3:

2

3

Значението на търговския договор е изяснено от Л. Спасов в споменатата негова онлайн публикация.
Таблицата е отпечатана в годишния доклад.
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Месеци
Януари и февруари
Март, април, май
Юни, юли, август
Септември, октомври, ноември

Брой на семействата
50
580
560
980

В доклада се изтъква, че напускането от областите на Пловдив и Бургас е
дори по-голямо и че в някои райони населението се сменяло рязко от турско на
българско. Съобщават се и подробности, че през февруари по 5 до 10 семейства
на ден пресичали сухопътната граница. В средата на април чиновник от консулството в Одрин видял група от 250 семейства, току-що влезли в Турция. Емиграцията протичала, както е записано в доклада, по „Турско-българската конвенция за установяване, подписана на 18 октомври 1925 г.“ (НА ИИИ-БАН,
кол.4, оп. 351, а.е. 116, л. 882). Може да се уточни, че става дума за „Конвенцията за установяване на реда на местожителството на поданиците на едната страна
върху територията на другата“, подписана заедно с Ангорския договор. Но, според английските дипломати, управляващите и в двете държави не били склонни
да поощряват емиграцията. Българите, защото турското население е спокойно
и производително и винаги поддържа правителството „в деня на изборите“, а
турците, защото изпитвали някои трудности при обезпечаването на приема на
емигрантите. В доклада се предполага, че напускането на турците се дължи главно на натиска от страна на българското бежанско население, на активността на
„Тракийския комитет“ и на съюза „Родна защита“. Тези две организации окуражавали българското население да безпокои турците и дори да ги малтретира,
с оглед на това да добие впоследствие техните изоставени имоти на нищожни
цени. В българския парламент нямало партия, която да е привърженик на тези
преследвания, но местните чиновници ги подстрекавали и имали известна изгода от прекомерните изисквания за получаване на паспорти и други такси, което премахвало на практика предвидените в споменатата конвенция улеснения
(НА ИИИ-БАН, кол.4, оп. 351, а.е. 116, л. 882). Трябва да се изтъкне, че в доклада не се споменава нищо за „твърде безцеремонното отношение“, както го
окачествява Д. Косев, на турското правителство към българите в Източна Тракия (Косев 1995: 133).
В годишния доклад се третират българо-турските отношения и в друг аспект – възможността да постигане на други двустранни договорености извън
търговския договор. Посочва се, че от началото на 1928 г. турското правителство оказвало натиск върху българското да започне незабавно преговори за арбитражен договор, но последното се колебаело, за да не събуди подозренията
на югославското правителство, което, би могло, дори да си въобрази, че съществуват секретни клаузи. Още повече, че що се отнася до турското правителство,
то имало намерение да сключи договор за приятелство и арбитраж с Италия,
от което съвпадение югославското правителство би могло за заключи, че България е въвлечена в орбитата на Италия. Затова, според британската легация, бъл-
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гарското правителство отлагало с различни извинения отговора си на турското
предложение до октомври. В доклада са намерили място българските обяснения за отлагането на сключването на договора. Според документа, българското
правителство отбелязало, че договорът за приятелство от 18 октомври 1925 г.
предполага сключването на арбитражен договор, но тъй като договорът за приятелство вече обезпечава нерушим мир и искрено, и вечно приятелство между
двете страни, то, очевидно е, че няма каквато и да е необходимост от повтарянето им в един пакт за неутралитет и ненападение. „Изглежда – заключава се в
специалния параграф – българското правителство все още се страхува от събуждане на подозренията на Белград от такава настойчивост за неутралитет“ (НА
ИИИ-БАН, кол. 4, оп. 351, а.е. 116, л. 882). По инициатива на турската страна
преговорите за арбитражен договор с България са подновени и финализирани
на 6 март 1929 г. с подписването на Договор за неутралитет, подкрепяне, съдебно уреждане и арбитраж между България и Турция. Въпреки че договорът е
почти „шаблон“, изготвен от Обществото на народите през 20-те години България не подписва аналогичен договор с нито една друга балканска държава. От
страна на българското правителство моментът на подписването на договора е
подбран така, че да отговаря на политиката му на необвързаност.
От отношенията на България с Германия в доклада се третират в три пункта –претенциите на банката Дисконтогезелшафт към българската държава да се
разплати за получения през 1915 г. аванс; българо-германските търговски отношения и следене за водене на преговорите между бившите съюзници. Английските дипломатически представители преценяват валидността на иска на Дисконто като „много спорна“. Първоначалното споразумение за заема определяло
парите да бъдат върнати в златни франкове, но договорът, подписан на 12 юли
1914 г., приемал условието, че банката не е задължена да отпусне заема в случай на избухване на война. Когато войната започва, банката се възползвала от
тази клауза, но през юли 1915 г. направила един аванс на България, „на сума от
97 500 000 марки“. Българското правителство оспорило иска на Дисконто, като
твърдяло, че се е превърнал в нищожен поради обезценяването на марката след
войната. Банката поддържала становището, че авансът трябва да се върне в златни франкове. „Очевидно, смятат англичаните, целият въпрос беше за арбитраж,
но и двете страни се бореха да го избегнат. България, защото едно разследване
би разкрило вероятно корупционни сделки на български държавници, а Германия, защото арбитражът би установил, че авансът е даден по политически причини и затова едва ли би могъл да бъде предмет на търговски иск от страна на
банката“ (НА ИИИ-БАН, кол. 4, оп. 351, а.е. 116, л. 875). Българските изследователи са на различни мнения относно политическото значение на заема, сключен през юли 1914 г. между българското правителство и банковата група начело
с Дисконтогезелшафт4. Според Г. Марков и Б. Георгиев сключването на заема
не означава, че България се е обвързала категорично с Централните сили теза4

За условията на договора за заем и следвоенното уреждане на спора. – (Първанова 1999).
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та е „доста остаряла“ (Марков 1995: 42; Георгиев 2016: 376). На обратното
мнение е Цв. Тодорова. Тя смята, че „наред с финансово-икономическия аспект
сключването на договора е събитие с извънредно голяма политическа цена. Отваря се път на България към Централните сили“ (Иванов, Тодорова, Вачков
2009а: 177.)
Търговията между България и Германия не убягва от погледа на англичаните. В доклада се споменава, че от търговска гледна точка Германия продължава
да бъде „един от най-добрите“ купувачи на български стоки. Освен това се констатира, че през 1928 г. между двете страни не са се водили „други важни преговори“ (НА ИИИ- БАН, кол. 4, оп. 351,а.е. 116, л. 875).
Съгласно доклада, правителството на САЩ е оказало натиск върху българското правителство да подпише един арбитражен договор и един договор за помирение. На 5 септември българското правителство заявило на американския
пълномощен министър, че приема поканата да встъпи в Договора за отказ от
война и през ноември българският пълномощен министър във Вашингтон бил
упълномощен да информира правителството на САЩ, че той е готов от името
на българското правителство да подпише текста, предложен от американското
правителство (НА ИИИ-БАН, кол. 4, оп. 351, а.е. 116, л. 883). В случая става
дума за подписването на Многостранния договор за отказване от войната, наричан още пакт „Бриан-Келог“, който цели запазване на мира чрез осъждане на
войната като средство за решаване на конфликтите между държавите и уреждане на международните спорове с помощта на арбитражни съдилища. Подписвайки договора, сговористкото правителство се присъединява към модерната
пацифистична дипломатическа инициатива, която обаче остава само на книга.
От историята на отношенията на България със съседните страни най-голямо
внимание българските историци отделят на Кралството на сърбите, хърватите и
словенците и на македонския въпрос. Тези въпроси са отразени и в годишния
доклад, но ще се огранича да се спра на едно от важните събития– едностранно затворената от Югославия граница и опитите за установяване на нормални
двустранни контакти. Англичаните преценяват затварянето на границата като
неефективна мярка, в смисъл на превенция срещу проникването на нелегални
лица в Югославия. Затова тя се възприемала в България главно като политическа
демонстрация, предназначена да унижи един по-слаб съсед, като същевременно
създавала значително затруднение за „напълно невинните“ пътуващи. В извадка
от доклада може да се прочете: „В началото на януари българското правителство
се опита да получи подкрепа за намеса на британското и френското правителство, да убедят югославското правителство да въведе поне някакво облекчение
по границата. Правителството на Негово величество отказа да се намеси с довода, че то не би могло да убеди югославското правителство, че българското правителство е взело ефикасни мерки за потушаване на активността на Македонската
революционна организация. Британското правителство по-специално беше на
мнение, че въведеното военно положение в Кюстендилски и Петрички окръг е
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по-скоро шумно прокламирано, отколкото практически наложено“ (НА ИИИБАН, кол. 4,оп. 351, а.е. 116, л. 876). В доклада се цитират думите на английския
пълномощен министър в Белград, който е на мнение, че най-перспективното
лечение би било „практическото“ подобряване на условията в Южна Сърбия,
чрез коренното подобрение на работата на тютюневия монопол, което би дало
по-високи цени на селяните; замяната на сръбската администрация със хървати
и словенци; привличането на една по-добра прослойка от граждански служители в Македония; дренирането на блатата; лекуването на маларията и други обществени работи. Тези мерки са, както смята той, по-възможни за изпълнение,
отколкото исканията на Македонската революционна организация в политическата, просветната и религиозната сфера и биха насочили такива склонности и
симпатии, каквито би могло сега да има спрямо България, към Югославия“ (НА
ИИИ-БАН, кол. 4,оп. 351, а.е. 116, л. 876).
За отбелязване е, че в годишния доклад не се споменават български национални малцинства в съседните държави с едно изключение – Румъния, като
се говори за инциденти и случаи на насилие срещу българи в Добруджа (НА
ИИИ-БАН, кол. 4,оп. 351, а.е. 116, л. 881).
В доклада не се подминават и отношенията с по-далечни малки европейски
държави. Записано е, че през юни са установени дипломатически отношения
между България и Латвия и че е подписана и търговска спогодба на статута на
най-облагодетелствана нация. През февруари е сключена и временна търговска
спогодба между България и Естония чрез размяна на ноти между естонския
пълномощен министър във Варшава и българския министър на външните работи (НА ИИИ-БАН, кол. 4,оп. 351, а.е. 116, л. 883).
Доста място в от годишния доклад е отделено на търговските отношения
с България. Един от въпросите, които се третират са усилията, положени от
британското правителство за сключването на търговски договор между двете
страни. Официално предложение за такъв договор е отправено от Британското
правителство в края на 1926 г. Българският отговор е любезен, но на англичаните е заявено само принципно съгласие. През септември 1927 г. Форин офис
подновява опита си, като представя проектодоговор. Като средство за натиск за
сключването му е използван стремежът на сговористкото правителство да получи заем, но Буров и Ляпчев са уклончиви (Василев 1985: 371).
Параграфът „Търговски договор“ в годишния доклад започва със заключението, че и през 1928 г. не е постигнат съществен прогрес в преговорите за
англо-българския търговски договор. Докладът припомня опита от септември
1927 г. на предишния пълномощен министър Ърскин да уговори българското
правителство да приеме договора, като загатнал, че стабилизационният заем
би могъл да бъде „един по-полезен лост“ отколкото бежанския. На 6 октомври
1927 г. Буров заявил на пълномощния министър, че ако обстоятелствата причинят отлагане за неопределено време на сключването на търговски договори със
съседите на България, то тогава българското правителство щяло да преразгледа
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своята политика и щяло да започне преговори с други държави, като една от
първите щяла да бъде Британската империя. На 30 април 1928 г. Чембърлейн
телеграфира на Сперлинг, че правителството е загрижено за търговския договор и го подканва да побърза с договора като иска мнението му дали моментът
е подходящ за поставяне на преговорите на „убедително основание“. Според
Чембърлейн България е сключила търговски договор с Турция, има удовлетворителен модус вивенди с Гърция, а прогресът в отношенията с Югославия
изглежда видимо невъзможен. Затова правителството в Лондон не приема предишните извинения на българското правителство. Вероятно е, предполага се
в телеграмата от Лондон, българският парламент да бъде по-отстъпчив преди
емитирането на стабилизационния заем и още по-възприемчив пред вид на забранения внос на военни материали.
От доклада личи, че пълномощният министър е направил проучване как
стои въпросът със сключването на търговски договори с Югославия, Гърция,
Турция и Чехословакия. В крайна сметка легацията стига до извода, че българското правителство е още по-малко склонно да сключи търговски договор
отколкото досега, защото неговата политика е да пази свободата си по митническата тарифа. Сперлинг смята, че несигурното положение на правителството,
можело да го накара да мисли, че ще спечели някакъв кредит чрез сключване на
търговски договор, ако вземе инициативата за преговори. И британският пълномощен министър задвижва свои бизнес връзки, за да накара България да направи първата стъпка. Междувременно той изразява мнение, че напредъкът би
могъл да се ускори, ако се намерят средства, да се облекчи вносът на българска
продукция в Обединеното кралство. На 11 май Сперлинг докладва, че опитът
за ускоряване е завършил без успех, защото България нямало да спечели много
от търговския договор, тъй като единственото перо, по което британското правителство поискало отстъпки били текстилните произведения, а единствената
местна индустрия, която показвала някакви признаци на прогрес била текстилната. През юни обаче министърът на финансите се опитва да прехвърли инициативата върху британското правителство. Моллов заявява, че преди да може да
убеди своето правителство да започне преговори за търговски договор трябва
да се сключи стабилизационният заем и да се направят някои корекции на митническите тарифи. Той заявява на англичаните, че дори в случая с памучните
стоки, които представляват голям дял от британския импорт в България, вносът от Италия е достигнал този от Великобритания и че неговото правителство
се страхува, че едни отстъпки, дадени на Великобритания биха били изискани
автоматично и от Италия. И че тези отстъпки биха били от малка полза за Британия, освен ако британското правителство може по някакъв начин да осигури
облагодетелстване на британските стоки, без да благоприятства италианските
(НА ИИИ-БАН, кол. 4, оп. 351, 866–868).
Към края на август Сперлинг получава инструкция да представи на българското правителство коригиран проект за търговски договор, като изтъкне, че
България оставала единствената „бивша вражеска страна“, която все още не е ре-
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гулирала своите търговски отношения с Великобритания. В началото на октомври Моллов дава уверения, че веднага сред подписването на договора за емитирането на стабилизационния заем ще се заеме с въпроса. (НА ИИИ-БАН, кол.
4, оп. 351, а.е. 116, 868). Но до подписване на такъв договор до края на сговористкото управление не се стига.
В доклада е обособен подраздел „Митническа тарифа, повишаване, специално на памучните изделия“. През февруари до легацията достига информация,
че по ходатайствата на варненската памукопредачна фабрика „Принц Кирил“ и
на търновската фабрика за шевни конци „Трапезица“ българското правителство
обмисля повишаване на митата за памучните прежди. По този повод на 22 с.
м. Сперлинг изпраща меморандум до Външно министерство, в който излага
случаите на дъмпинг и други форми на нелоялна конкуренция, прилагани към
британски износители от местни фирми. Обяснява се, че българският консуматор ще загуби от тяхното вдигане. Той щял открие, че английския артикул,
който предпочита, не е по джоба му и ще му се наложи да купи местни стоки
на монополни цени. Местните фабрики не са в състояние да посрещнат нуждите на страната като количество, дори ако предложат цялата си продукция. Изтъква се, че по-фините памучни прежди (от определени номера нагоре) не се
произвеждат в България. Затова пълномощният министър се чувства задължен
да обърне внимание на българското правителство върху последствията от една
мярка, която би могла да направи тягостно впечатление на британското правителство с вредните си ефекти върху основни произведения на британската индустрия. Според доклада най-засегнати щели да бъдат фирмите “The Crompton
and Balderston Mills and Messrs” и “J. & P. Coats (Limited)”5 (НА ИИИ-БАН,
кол. 4, оп. 351, а.е. 116, л. 870). Въпреки това на 26 юли българското правителство увеличава вносните митнически коефициенти на 15–20 артикули от първа
необходимост, а митата върху памучните стоки – с около 33%. По инструкция
пълномощният министър в София организира представителите на легациите
на Франция, Белгия, Италия, Чехословакия, Унгария и Австрия да изпратят
сходни протестни вербални ноти.
Вербалната нота на британската легация припомня декларацията, направена от българския министър на финансите на Втората конференция на Осмата
асамблея на Обществото на народите през септември 1927 г., че България остава вярна на принципите, залегнали в основата на Международната икономическа конференция, която препоръча бъдещите ревизии на тарифите да бъдат
по-скоро намалени, отколкото увеличени. „Очевидно повишаването на митата
цели да засили протекционния характер на българската тарифа и е явно незачитане на посочената декларация на Моллов“. В нотата се подчертава, че „напълно
неочакваното въвеждане на повишението би създало значителни затруднения
на британските експортьори“, повишението от 33,5% се преценява като „не е
5

Първата фирма е произвеждала памучни прежди, а втората, която съществува и днес, – пресукани шевни конци.
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малко“. Към българското правителство се отправя специален апел да освободи
от мита памучните прежди „с номера над 14, тъй като прежди от това качество
не се произвеждат в България“ (НА ИИИ-БАН, кол. 4, оп. 351, а.е. 116, л.871).
„На 19 септември – се отбелязва в доклада, българското правителство отговори с вербална нота, която беше равносилна на категоричен отказ да вземе под
внимание под внимание протестите или да удовлетвори отправените искания“.
На 23 ноември Моллов информира пълномощния министър, че повишението
не е инициирано от него, а от министър-председателя, който предвид на неуравновесения търговски баланс, се страхувал, че това би могло да причини един
недостиг на чуждестранна валута за посрещане на репарационните плащания
и само по тази причина е наредил повишаването на митата (НА ИИИ-БАН,
кол. 4, оп. 351, а.е. 116, л.872). В отговор британската легация призовава българското правителство да вземе специални мерки за бързото и задоволително
уреждане на споровете, които неизбежно щели да възникнат между износители
и вносители като резултат от повишението.
Годишният доклад е много показателен за усилията, които полага легацията в София, и за защита на търговските марки на британските производители.
В подраздела „Търговски марки на памучни стоки“, се казва, че вниманието на
британското правителство било привлечено от факта, че големи количества от
италиански памучни прежди, предлагани на българския пазар, се представят
във вид, който внушава, че са произведени в Англия. Главните нарушители били
фабриката “The Travigiani Mill”, Milan, използваща един етикет с думите: “The
Manchester Steam Spinning Company”; „Гарантирани кълба от 830 ярда. 10 английски фунта чиста вълна“; и фирмата “The Rotundi Mill”, Milan, която използвала етикети с думите „Класифицирано в Англия“, „Търговска марка“; „Гарантирани 840 ярда“; „Ние имаме представител и в Манчестър“. На тези етикети
нямало каквито и да било индикации за италианския произход на преждите,
или за каквато и да било фабрика. Друг нарушител бил “The Cotonficio Morgani, Gemova”, въпреки че неговите етикети не криели италианския произход
на преждите. По този повод на 10 октомври пълномощният министър подава
меморандум до Външно министерство, подчертавайки, че такъв маркетинг на
италианска прежда не само уврежда британската търговия с прежда в България, но освен това вреди на репутацията на британските прежди въобще, тъй
като качеството на италианските прежди е по-лошо от това на английските и
кълбата понякога тежат по-малко. „Българският консуматор, разбира се, пише
в доклада, страда тъй като той получава по-лош артикул както по качество, така
и по количество, за което той плаща цена за едно добро качество. Нещо повече, толерантността на българския парламент към тези нарушения представлява
нарушение на чл. 154 от Ньойския договор“. Меморандумът изисква от българското правителство да информира легацията за мерките, които ще вземе, за да
сложи край на тези нарушения (НА ИИИ-БАН, кол. 4, оп. 351, а.е. 116, л.872).
Българското правителство отговорило също с вербална нота в края на ноември.
В нея се изтъква, че въпросните търговски марки са надлежно регистрирани и
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няма имитация на вече регистрирани британски търговски марки и затова не
нарушават българския закон или различните конвенции за индустриална собственост. Използването на английски език не било нарушение на българския
закон. Не се нарушавал и чл. 154 от Ньойския договор, тъй като етикетите не
съдържали невярна индикация за страната произход. Затова българското правителство не било в състояние да забрани вноса на италиански стоки, носещи
тези етикети. Британската легация обаче се сдобива с няколко етикети на “The
Rotundi Mill”, Milan, носещи малка щампа „Произведено в Англия“. На 3 декември британският вицеконсул във Варна докладва, че един делегат на правителството е посетил вносителите и търговците на прежди в града и ги е информирал, че Министерството на търговията ще предприеме незабавно действие, за да
забрани бъдещ внос на памучни прежди, носещи етикета “The Manchester Steam
Spinning Company”. Малко след това легацията получава рапорт, че Министерството на търговията има намерение да въведе нови регулации за маркировката
на преждите (НА ИИИ-БАН, кол. 4, оп. 351, а.е. 116, л.873).
Повод за преписка между легацията и българското Външно министерство и
за обтягане на търговските връзки става забраната за внос на чували „Калкута“,
отразена подробно в годишния доклад. Още в края на 1927 г. една фирма се
оплаква на британския вицеконсул във Варна, че не може да прекара през митницата една партида от чували, експортирани от Калкута, защото Министерството на търговията е издало заповед, забраняваща вноса на чували, маркирани с райе, тъй като такава търговска марка е регистрирана от фабрика „Кирил“
– Варна. Такива чували „Калкута“ се внасяли в България от около 50 години в
големи количества. На вносителя му изглеждало, че търговската марка на фабрика „Кирил“ подражава на дизайна на английските чували. На вербалната нота,
отправена от легацията, Министерството на финансите отговаря, че вносът на
чувалите „Калкута“ ще бъде разрешен само за експортьори на зърнени храни.
Но забраната остава в сила и през януари 1928 г. Варненската митница отказва вноса на раирани чували, произведени от “Messrs. Stewart Brothers”, Дънди6. Заради забраната една поръчка от 5000 раирани ютени чували, намиращи се
в “Messrs. Law and Bonar”, Дънди, е отменена от вносителите. Легацията изпраща вербална нота на 18 април, в която се жалва от продължаването на забраната,
посочвайки най-подробно къде на английските чували е разположено райето,
че мястото на райето е знакова търговска марка, използвано отдавна от британските фабрики, произвеждащи чували „Калкута“, които служат като средство за
разпознаване на британската индустрия. Според доклада регистрацията на марката от „Кирил“ е незаконна. Толерантността към неговата употреба от българска фирма е нарушение на чл. 154 от Ньойския договор, „въвежда в заблуждение
и дава една фалшива индикация за произход“ (НА ИИИ-БАН, кол. 4, оп. 351,
а.е. 116, л. 873). Нотата завършвала с призив българското правителство да изпълни задълженията си по мирния договор, като незабавно прекрати неговото
6
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нарушение от фабриката и да премахне забранителната заповед на Министерството на търговията. „В нотата отговор на българското Външно министерство
само се заявяваше, че няма нелоялна конкуренция при употребата на марката
от „Кирил“ и че няма нарушение на чл. 154 от Ньойския договор“. След две напомняния от страна на легацията за марката, отправени със най-строг тон, на
12 декември Външно министерството отговаря че българското правителство
било изпълнило задълженията си по чл. 166 от Ньойския договор. През 1921
г. то се присъединило към Парижката конвенция от 20 март 1883 г. за защита
на индустриалната собственост и българският закон не бил в несъответствие с
конвенцията. Като повтаря, че регистрацията на марката от „Кирил“ не е незаконна, българското правителство претендира, че според чл. 4 от конвенцията
от 1883 г. въпросът за защитата на райето върху чувалите „Калкута“ би могъл да
възникне, ако райето е било регистрирано като търговска марка; че член 154 от
Ньойския договор изисква само защита на регистрирани марки. От момента на
регистрацията на марката „Кирил“ нямало грешка, що се отнася до нарушението на произхода на чувалите. Затова нямало нарушение на чл. 154 от Ньойския
договор и нямало нелоялна конкуренция. Българската вербална нота завършвала със заявлението, че тъй като България е член на Международния съюз за защита на индустриалната собственост всяко искане за поправка на българските
закони, несъгласуващи се с международните конвенции, трябва да бъдат отправени към посредничеството на този съюз (НА ИИИ-БАН, кол. 4, оп. 351, а.е.
116, л. 874). Обективно погледнато, в конкретния случай, реакцията на българското правителство е в полза на варненската фабрика „Принц Кирил“.
В подраздела „Търговията с Обединеното кралство“ се посочва, че стойността на вноса от кралството през 11-те месеца на 1928 г. е била 685 млн. лв., или
10,6% от целия внос. Таблица в документа показва, че Великобритания заема
четвърто място сред индустриалните страни вносители в България, в импорта
преобладават текстилните продукти. Пред нея са Германия, Италия и Чехословакия. Повишаването на митата през 1926 и 1928 г., засягайки мнозинството
от вносните продукти, според доклада, не би могло да има други ефекти освен
намаляването на количеството на вносните фабрични стоки и да даде импулс
на местната продукция. Декларираната цел на тези изменения на тарифата била
необходимостта от увеличаване на митническите приходи. „Обаче данните показват, че в резултат на повишението приходите от митниците са намалели доста значително или с други думи хазната е била лишена от приход, за да може да
бъде поддържана местната индустрия“ (НА ИИИ-БАН, кол. 4, оп. 351, а.е. 116,
л. 902). Експортът към Обединеното кралство е на сума от 115 млн. лв. към 30
ноември и представлява 2% от целия български износ. В доклада се изразява съжаление за липсата на по-голяма реципрочност между английския внос и българския износ, но се прави заключението, че „очевидно“ условията на пазара на
Обединеното кралство не са благоприятни за българската продукция, за която
по-добри цени се получават на континента.
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ОТ КОЛОНИЯ КЪМ ИМПЕРИЯ ДО СВРЪХСИЛА:
КИТАЙ И БАЛКАНИТЕ 1919–2019
Йордан Баев
FROM A COLONY THROUGH AN EMPIRE TO A SUPERPOWER:
CHINA AND THE BALKANS 1919–2019
Jordan Baev
Abstract: The proposed paper, based on new archival sources and expert publications, discusses
the amazing path of China of radical transformations in a short historical period from a semi-colony
through an ideological empire to the second economic power in the world. The publication emphasizes
particularly on the specific relations between the PRC and the communist regimes in the Balkans during the Cold War Era. A special attention is paid to the new multilateral Chinese initiatives for “comprehensive strategic partnership” with the European Union and Central and East European countries,
like “Belt and Road Initiative” and “17+1” platform.
Keywords: China, Balkans, Bulgaria, Russia, USA

Дори бегъл поглед в електронните каталози на големите български библиотеки разкрива една парадоксална ситуация – темата за взаимоотношенията между
днешната втора глобална сила Китай и Балканите през втората половина на изминалото столетие не е била обект на цялостно сравнително изследване у нас,
освен в силно идеологизирани пропагандни брошури от периода на Студената война. През първото десетилетие след създаването на Китайската народна
република материалите за Китай имат изключително позитивен характер и са
предимно с информационен вид въз основа на преводни съветски материали.
От началото на 60-те до началото на 80-те години на ХХ век китайската проблематика е съставна част от общата идеологическа борба срещу маоизма. В последните няколко години на комунистическо управление в България се появяват
отделни аналитични разработки, които се опитват да „избягат“ от предишните
еднопланови схеми. Те обаче са предназначени „само за служебно ползване“ и
не стигат до широката публика. Отхвърлянето на предишния политически режим и новите проблеми на прехода към плуралистична демокрация в началото
на 90-те години на ХХ век изместиха вниманието от проблематиката за историята на азиатските социалистически страни. Едва от началото на новото столетие обективно нараства научният и експертен интерес към ролята на Китай в
съвременните международни отношения и неговото място на глобална сила. В
резултат на участието си в няколко международни научни проекти, преди едно
десетилетие авторът на настоящата публикация предложи свое монографично
изследване за отношенията между Китай и Източна Европа в следвоенния свят
(Баев 2009). Темата бе допълнително разгледана в нова студия, публикувана в
Пекин (Baev 2014)
Класическите описания на двуполюсния модел на глобална конфронтация
по време на Студената война между САЩ и СССР и техните съюзници от
двата военнополитически блока не могат да обяснят възникването и странната
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еволюция на „геостратегическия триъгълник“ между Москва, Вашингтон и Пекин, очертал още един – все още не особено познат – фронт на безкомпромисна идейнополитическа схватка. Съветско-китайският конфликт е своеобразно
отражение и на промените в установения следвоенен модел на международни
отношения в епохата на деколонизацията, така както руско-китайското „стратегическо партньорство“ след края на Студената война е логично следствие от
изграждането на много по-сложен многофакторен свят през новото столетие.
В началото на ХХ век древната Поднебесна империя е силно зависима от
водещите колониални империи в резултат на опиумните войни от средата на
предходното столетие. Синхайската национална революция от 1911 г. не променя ситуацията, а засилената японска експанзия по време на Първата световна
война превръща огромната държава в полу-колония, раздирана от множество
междуособни борби за надмощие между сепаратистки владетели. Въпреки че
китайските власти се обявяват на страната на Антантата през 1915 г., Версайският мирен договор единствено прехвърля предишните германски владения
и „сфера на влияние“ в източното крайбрежие на Китай към Япония. Това поражда новата национално-демократична революция от 1919 г., провеждана в
съответствие с трите принципа на д-р Сун Ятсен за „национализъм, демокрация
и народно благоденствие“. През 1921 година правителството на Гуоминдана,
оглавено от Сун Ятсен, получава решаваща подкрепа от Съветска Русия. Това
допринася и за установяване на коалиционно сътрудничество между управляващата националистическа партия и новосъздадената комунистическа партия
(ККП).
След подписване на двустранни споразумения за оказване на съветска финансова и военна помощ, през 1924 г. в Китай пристига първата група военни
съветници начело с бъдещия маршал Василий Блюхер. През 1926 година в екипа
на Блюхер се включва като съветник по „военно разузнаване“ българинът Иван
Винаров, който от 1921 година работи за съветското военно разузнаване. Това е
първият представител от балканска държава от такъв ранг, свързан с развитието
на китайската революция. След разрива между Гуоминдана и китайските комунисти през 1927 година, Иван Винаров продължава да подпомага въоръжените
отряди на ККП до края на 1929 г. (Винаров 1980, 180–285).
Вътрешнополитическите промени в японското правителство през март
1931 г. ускоряват подготовката за навлизане в Китай и завземане на Манджурия
от Квантунската армия, което се осъществява през септември – октомври с. г.
На 1 март 1932 г. под контрола на японските войски в Манджурия е обявено
създаването на марионетната държава „Манджоу-Го“. През следващите месеци
Квантунската армия продължава своето настъпление в Северен Китай. Японската военна експанзия в Китай съвпада с установяването на нацистка диктатура в Германия.
Това, което все още малко се знае дори у нас, е за ролята на българина Георги Димитров в процеса на укрепване ръководството на ККП през есента на
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1935 г. По това време в Китай функционират два паралелни ръководни центъра
на ККП – Политбюро начело с Мао Дзедун на север и „временно“ Политбюро
начело с Чжан Готао. В същото време делегацията на ККП в Коминтерна начело с Ван Мин претендира също за ръководна направляваща роля. В началото на октомври 1935 г. в Москва под ръководството на генералния секретар на
Коминтерна Георги Димитров се провежда съвещание за изясняване реалната
политическа ситуация в Китай и възможностите за установяване на единен антияпонски фронт. Предвид изключителното значение, което се отдава на китайската революция, Димитров поема задължението лично да отговаря за Китай в
Секретариата и Изпълнителния комитет на международната организация. По
предложение на ръководството на Коминтерна от октомври 1935 г. в международните комунистически издания започва да се налага линията за издигане
авторитета на двама китайски ръководители – политическият ръководител на
ККП Мао Дзедун и пълководецът, военният ръководител на китайската Червена армия Чжу Дъ. През юли 1936 г. под ръководството на Георги Димитров се
провежда специално съвещание в Секретариата на ИККИ по „китайския въпрос“. След обстойна дискусия е конкретизирана главната задача за постигане
„обединението на преобладаващото мнозинство от китайския народ против
японските агресори“ и в перспектива за създаване на „национална общокитайска република“. В своето заключително изказване генералният секретар на Коминтерна подчертава, че „събитията в Китай имат световно значение и ще имат
световни последици“ (Коммунистический Интернационал 1986, 263–
266). Японската агресия срещу Китай през юли 1937 г. е решаващият фактор
за постигане на споразумение между двете основни политически сили в страната. На 22 септември 1937 г. е обнародвана декларация за сътрудничество между
ЦИК на Гуоминдана и ЦК на ККП в борбата срещу японските агресори.
В тези начални години на организирана антияпонска борба, в района на военния конфликт е изпратен друг българин, работещ за съветското военно разузнаване още от 1921 г. – Христо Боев, който след Втората световна война става един от създателите на българското външнополитическо разузнаване. През
1936 г. той е изпратен в Китай (легендиран като австрийски търговец Юлиус
Бергман) в качеството на ръководител на разузнавателна група. Първоначално отсяда в Калган, столица на японски протекторат във вътрешна Монголия,
където наблюдава движението на войските на Квантунската армия. От края на
1936 до септември 1938 г. Боев продължава своята разузнавателна дейност срещу Япония в Шанхай (Колпакиди 2003, 144, 295)
През зимата на 1939 г. отношенията между ККП и Гуоминдана сериозно
се влошават поради възприемане на нов курс от правителството в Чунцин за
„ликвидиране базите на комунистическа дейност и пропаганда“. Проблемите за
укрепване на националния антияпонски фронт са предмет на няколко дискусии
на Георги Димитров през януари–февруари 1940 г. с пристигналия в Москва
Чжоу Енлай. В телеграми до ЦК на ККП през ноември 1940 г. Димитров обо-
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сновава също концепцията за „новодемократичния“ етап на националната и демократична революция в Китай. Тази формулировка е по-нататъшно развитие
на идеите за единните и национални фронтове и в някаква степен представлява
зародишен вариант на концепциите за „народната демокрация“ като първи етап
на социалистическата революция в специфичните следвоенни условия в Източна Европа.
На 12 август 1945 г. в щаба на Осма армия, командвана от Чжу Дъ, е прихваната заповед на ръководителя на китайското правителство Чан Кайши да се
очисти Северен Китай от комунистическите войски. Това поражда напрежение между двете основни политически сили в Китай непосредствено след освобождението от японската окупация. Гражданската война в Китай се разгаря с
нова сила през лятото на 1946 г. През есента на 1947 г. военните части на ККП
започват контранастъпление на юг срещу войските на Гуоминдана. Контранастъпателните действия продължават с по-голяма активност през зимата на 1948
г. През септември 1948 г. е разгромена Манджурската армейска групировка от
войските на Гуоминдана. До септември 1949 г. почти цялата територия на страната е в ръцете на войските на ККП. На 30 септември 1949 г. в Пекин е сформирано централно правителство, а ден по-късно официално е провъзгласено създаването на Китайската народна република, с което петгодишната гражданска
война приключва с окончателна победа на ККП.
На следващия ден след обявяването на 1 октомври 1949 г. на Китайската
народна република правителството на СССР признава новата власт в Пекин.
Втората страна в света, която официално признава Китайската народна република, е България. Няма никакви разумни основания да се спекулира с този
факт, освен вероятно обстоятелството, че първоначалното съобщение от Пекин е пристигнало най-бързо до София чрез Москва. Нито една от държавите
в Източна Европа не е имала по това време сериозни контакти с Китай, нито
преки двустранни връзки с ККП. В заседание на Министерския съвет в София
на 3 октомври 1949 г. е изслушан доклад на министъра на външните работи Владимир Поптомов, който съобщава, че на 29 септември „националната политическа съвещателна конференция на Китай“ е взела решение за сформиране на
„централно народно правителство“ начело с Мао Дзедун и за обявяване създаването на Китайската народна република, а на 2 октомври е получено предложение до българското правителство за установяване на дипломатически отношения между двете страни. В заседанието на Министерския съвет от 3 октомври
е взето решение да се признае официално КНР и се отговори утвърдително на
предложението за установяване на дипломатически отношения с мотивировката, че „българският народ винаги се е отнасял със симпатия към борбата на
китайския народ за независимост, демокрация и свобода“ и „признаването от
страна на правителството на НРБ ще засили съществено приятелските връзки
между двата народа“. Няколко дни по-късно е получена телеграма от китайския
премиер и външен министър Чжоу Енлай, в която се подчертава, че „централ-
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ното народно правителство на КНР горещо приветства незабавното установяване на дипломатически отношения между КНР и НРБ и обмена на посланици“ (ЦДА, ф. 1477, оп. 6, а.е. 187). В официални китайски издания датата
на установяване дипломатически отношения между НРБ и КНР е посочена 4
октомври (60 години 2009, 23), вероятно поради получаване на телеграмата
на българското правителство в Пекин на този ден. Българската страна датира
началото на дипломатически отношения между двете държави на 3 октомври,
когато е взето правителственото решение в София, а такава е обичайната практика в отношенията и с другите държави, ако изрично не е упомената взаимно
съгласувана дата.
Новият съветско-китайски договор за приятелство, съюз и взаимна помощ
е подписан на 14 февруари 1950 г. В свои изявления непосредствено след подписването на договора и в следващите няколко години Мао Дзедун и Чжоу Енлай оценяват високо този акт като знаменателно начало на новия съюз между
две велики държави, насочен срещу враждебните аспирации на другата световна суперсила – Съединените щати. Още по това време развитието на китайско-съветските отношения се разглежда не само и не толкова от гледна точка на
идеологическото сходство на политическите режими в двете страни, но и от пошироката перспектива на многостранни взаимодействия в геостратегическия
триъгълник Москва – Пекин – Вашингтон.
Колкото и да описват „китайско-съветския блок“ като монолитна „сфера
на влияние“ на СССР, в някои западни външнополитически и разузнавателни
анализи от това време се прокрадват прогнози за неизбежни разногласия между
Москва и Пекин при бъдещо укрепване на властта и икономическия потенциал
в Китайската народна република. Показателна е една разузнавателна оценка на
експертите на ЦРУ от септември 1952 година:
„Смятаме, че за разлика от [източно]европейските сателити, режимът в Пекин не е напълно контролиран от Кремъл. Вярваме, че размера и потенциала на
Китай, силата и сплотеността на комунистическата партия и традиционната китайска ксенофобия ще допринесат китайските комунисти да възстановят способността си за независими действия с цел да разширят влиянието си в Далечния изток“. (Traking the Dragon 2004, CIA NIE-58, 10 September 1952).
Първоначалните тактически разногласия между партийните и държавни
ръководства на Съветския съюз и Китайската народна република преминават
в остри идеологически и политически спорове в началото на 60-те години и в
последвала междудържавна конфронтация. Съветско-китайският конфликт
през 60-те и 70-те години на ХХ век оформя един нов „фронт“ в развитието на
Студената война в световен мащаб, този път между държави със сходни обществено-политически системи.
На 15 септември 1960 г. за Москва отпътува многочислена китайска партийна делегация за разговори с ръководството на КПСС. Тонът на цялата дискусия
показва, че спорът е не толкова по теоретични проблеми на „марксизма-лени-
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низма“, колкото до конкретните национални интереси на двете съседни държави. В края на февруари 1962 г. до ЦК на ККП са отправени критични послания
от Москва и София. ЦК на БКП за пръв път официално прави и по-сериозен
„геополитически“ извод:
„От всички тези факти се налага изводът, че становището на китайските
представители да не се допускат Световният съвет на мира и представителите
на европейските социалистически страни да участват в конференции и съвещания на народите от Азия, Африка и Латинска Америка са продиктувани от други, по-особени причини. Не говорят ли посочените факти в това отношение за
намерение на китайските другари да запазят тези части на света като свои зони
на действие?“ (ЦДА, ф. 1-Б, оп. 33, сравни а.е. 850, 1–13 с а.е. 851, 1–16).
Новоразкрити китайски архивни документи свидетелстват за активизиране
на китайската външнополитическа пропаганда през втората половина на 1964
– началото на 1965 г. с цел практическо осъществяване на директивата на Мао
Дзедун за „скъсване с ревизионистичното обкръжение“ и изграждане на независима от Москва комунистическа сфера на влияние. Още през 1960–1961 г.
Мао Дзедун обосновава новата основна външнополитическа цел на китайското правителство – да се установят тесни връзки с новосъздадените държави от
Африка и се разширят контактите с националноосвободителните и леворадикални движения в страните от Третия свят. Както посочва и официалната китайска историография, „пред лицето на заплахата едновременно от Вашингтон
и Москва“ през 1963–1964 г. Мао Дзедун издига теорията за противопоставяне на суперсилите и сътрудничество с „двете междинни зони“ (Чжоу 2004, 32)
– първата за Азия, Африка и Латинска Америка, а втората за Европа, Северна
Америка и Япония. Новата външнополитическа линия на Пекин неизбежно се
сблъсква с усилията на страните от Източна Европа за разширяване на своето
политическо, икономическо и културно влияние в новите африкански държави
и арабския изток и по този начин определя една от главните сфери на регионално съперничество и конфронтация между Китай и съветския блок.
При разговор с албанска правителствена делегация в началото на май 1966
г. Мао Дзедун настоява да се подхожда диференцирано към отделните страни в
Източна Европа. В Пекин приветстват декларацията на албанския парламент от
17 септември 1968 г. за излизане на страната от Организацията на Варшавския
договор. Твърде интересна е срещата на Мао Дзедун и Чжоу Енлай с албанския
министър на отбраната ген.-полк. Бекир Балуку на 1 октомври 1968 г. в Пекин
(CWIHP Bulletin 1998, 156–157). Китайският вожд заявява, че при създадените обстоятелства след въоръжената интервенция в Чехословакия дори правителството на Йосип Броз Тито в Югославия се превръща в „наш непряк съюзник, тъй като има проблеми със Съветския съюз“. Министър председателят
Чжоу Енлай продължава мисълта на Мао с хипотезата, че е напълно възможно
създаването на „балкански съюз“ между Албания, Румъния, Югославия и Китай
срещу „съветския хегемонизъм“. По-късно обаче албанският ръководител Ен-
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вер Ходжа отклонява предложението за организиране на „антисъветски съюз“
на Балканите с участието на режима на Тито.
Скоро след изненадващата визита на Хенри Кисинджър в Пекин през юли
1971 г. и втората му визита в китайската столица в средата на октомври, той има
конфиденциална беседа на 30 октомври 1971 г. със съветския посланик във Вашингтон Анатолий Добринин. Кисинджър съобщава, че китайското ръководство имало желание да придаде по-голямо международно значение на предстоящата визита на президента Ричард Никсън в Пекин, но американската страна
не възнамерявала „да помогне“ на китайците да придобият статута на „световна
сила“. В този контекст той допълнил, че „нашите интереси със Съветския съюз
са глобални, а с Китай – регионални“ (Soviet-American 2007, 504–508). В
обстоен анализ за посещението на президента Никсън в Китай през февруари
1972 г. съветският посланик обобщава, че Вашингтон се опитва да насърчи антисъветския курс на Пекин и ограничи „свободата на действие“ на СССР, като
по този начин осъществи една от доктриналните си цели – „създаване на нов
стратегически баланс на силите в Азия и Далечния изток“ (Soviet-American
2007, 597–605).
„Китайският въпрос“ е сред основните теми в конфиденциалните разговори, които Тодор Живков има с Леонид Брежнев и съветския външен министър
Андрей Громико и по време на прословутите „Кримски срещи“ през 1971, 1972
и 1973 г. Първата многостранна „Кримска среща“ се провежда на 2 август 1971
г. Вероятно и във връзка с подготовката на българското участие в срещата, в министерството на външните работи в София подготвят специален материал „Съображения във връзка с нарасналата външнополитическа активност на КНР на
Балканите“. В документа се визират посещенията на Николае Чаушеску и югославският външен министър в Пекин и започналите преговори за установяване
на дипломатически отношения на КНР с Турция и Гърция. Другата балканска
държава Албания е определена като „политически, пропаганден и (вероятно)
военен плацдарм в Европа“ на Китай. С тези факти се аргументира опасността
от създаване на „прокитайски блок на Балканите“ – една теза, на която силен
застъпник е съветският външен министър Андрей Громико (ДА, оп. 22-П, а.е.
89, 1–9). В многостранната среща с Леонид Брежнев в Ялта на 2 август участват
партийните ръководители на България, ГДР, Полша, Унгария, Чехословакия
и Монголия, но румънският лидер Николае Чаушеску не е поканен. Според
поверителната информация на Тодор Живков след завръщането му в София,
Брежнев бил силно обезпокоен от вероятността за създаване на прокитайски и
„антисъветски“ балкански блок, който би отслабил чувствително южния фланг
на Варшавския пакт (ЦДА, ф. 1-Б, оп. 35, а.е. 2499, 10, 21). Два месеци след
срещата в Крим Тодор Живков изнася обстоен доклад „По някои въпроси на
международното положение“ на пленум на ЦК на БКП на 4 октомври 1971 г., в
който трийсет страници са посветени специално на Китай и китайската политика на Балканите (ЦДА, ф. 1-Б, оп. 35, а.е. 2499, 5–35). В доклада е обоснована
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съвършено новата теза, че „социалистическата общност“ е принудена да води
борба на два фронта – срещу империализма и срещу маоизма, тъй като „в последните една-две години китайските разколници пренесоха борбата срещу нас
и в областта на междудържавните отношения“.
Поверителните разговори между Леонид Брежнев и Тодор Живков през
септември 1973 г. в правителствената резиденция „Воден“ засягат покрай другото и „китайския проблем“. Съветският ръководител изразява своето силно безпокойство от възможността за оформяне на антисъветски и прокитайски блок
на Балканите (ЦДА, ф. 378-Б, оп. 1, а.е. 360, 36). В следващите няколко години
(1973–1878) българските експерти по Китай подготвят няколко последователни секретни публикации и аналитични доклади и организират закрити семинари, специално посветени на темата „Китайската политика на Балканите“.
През лятото на 1978 г. по инициатива на Дън Сяопин започва преосмисляне на основни теоретични постулати на маоизма, на което се противопоставят
някои висши функционери, издигнати в годините на „културната революция“,
включително и председателят на ККП Хуа Гофън. Острата дискусия приключва
на Третия пленум на ЦК на ККП през декември 1978 г. с победа на линията на
Дън Сяопин за цялостна икономическа модернизация и отхвърляне на тезата
за „продължаващата класова борба“. През март 1979 г. Дън Сяопин формулира
в завършен вид концепцията за „четирите модернизации“ – модерно промишлено производство, реформиране на селското стопанство, ускорено развитие на
науката и новите технологии, укрепване на националната отбрана на страната.
Една от най-важните цели на „социалистическата икономическа модернизация“
е отварянето на Китай към международните пазари и изграждане на съвместни
предприятия с оглед към 2000-та година страната да достигне по икономическо развитие средноразвитите държави в света (Grasso 2009, 219–238). След
1978 г. постепенно в китайското ръководство водещи постове заемат изявени
реформатори от „второто поколение“ партийни кадри, които са пострадали по
време на „културната революция“ и наред с концепцията за „икономическа модернизация“ поддържат позицията за необходимост от известна политическа
демократизация. През 1980 г. Хуа Гофън е принуден да се оттегли от партийната
и държавна власт. За председател на ККП (от 1982 г. генерален секретар) е издигнат Ху Яобан, а министър председател става Чжао Цзъян. На 27 юни 1981 г.
за пръв път ЦК на ККП излиза с „Решение по въпросите на историята на партията“, в което се дава по-цялостна критична оценка на периода на „културната
революция“.
На 15 декември 1978 г. Конгресът на САЩ утвърждава решение за установяване на дипломатически отношения с КНР. Договорено е и официално
посещение на Дън Сяопин във Вашингтон през януари следващата година. В
материал за Белия дом при подготовката на посещението на китайския лидер
се посочва, че съществуват условия за изграждане на нов световен ред, основан
на „уважение към различията и съвместна борба срещу хегемонизма“ (Leffler
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2007, 288–299). Американско-китайските отношения придобиват още по-важно значение след победата на ислямската революция в Иран и съветската въоръжена интервенция в Афганистан през 1979 г.
В отношенията си със страните от Източна Европа след смъртта на Мао
Дзедун китайското ръководство започва да обръща все по-голямо внимание на
Югославия и изучаване на специфичния „югославски модел“ на социалноикономическо развитие. Важно значение придобива организирането на посещение
на югославския президент Йосип Броз Тито в Китай в края на август 1977 г. На
път за Пекин Тито има среща в Москва с Леонид Брежнев. Съветският ръководител го информира за незадоволителното състояние на съветско-китайските
отношения и директно задава въпрос за целта на визитата на югославския президент в КНР (AJBT, KPR, 1–2, Kutija 84). През 1978 г. са разменени също визити между Николае Чаушеску и Хуа Гофън. Визитата на председателя на ККП
и министър председател на КНР Хуа Гофън през юли 1978 г. в двете балкански
столици Букурещ и Белград се следи с повишено внимание в Москва и другите
страни от Варшавския пакт. В обобщена информация на Държавна сигурност за
посещението на Хуа Гофън в Румъния и Югославия се посочва:
„Особена тревога предизвиква постигнатото споразумение между СРР и
КНР за сътрудничество във военната и по-специално в ядрената област... С посещението в СР Македония, направено по настояване на югославската страна,
Хуа Гофън фактически се солидаризира с югославските становища по спорните
въпроси с България и се демаскира като открит враг на политиката на НР България на Балканите... Китайската страна поставила въпроса за използването на
югославски пристанища на Адриатическо море (крайбрежието на град Сплит)
като бази за ремонт и снабдяване на свои бойни кораби и подводници. Това би
дало възможност на КНР да проникне в Средиземно море с цел „да се противопостави на съветското присъствие“ в този район... Ние считаме, че югославската и румънската страна обективно съдействаха за проникване на Китай на Балканите, защитиха неговата хегемонистична и разколническа политика в района,
която преследва в крайна сметка изграждане на антисъветски и антисоциалистически блок“. (Архив КОМДОС, М, ф. 38, оп. 1, а.е. 223, 1–4).
В същото време в края на 70-те години в противовес на развитието на китайско-американското сътрудничество силно се изострят албанско-китайските
отношения. В публичното пространство се появяват открити нападки от водещи албански партийни идеолози като Рамиз Алия срещу „китайските ревизионисти“, които са повторени в пропагандния труд на Енвер Ходжа „Империализмът и революцията“ (1978). В своята книга албанският ръководител заклеймява „контрареволюционната шовинистична теория за трите свята“ и китайските
планове за превръщане на КНР в суперсила чрез съюз с „американския империализъм“. След връчване на китайска протестна нота и прекратяване на обещаната икономическа помощ, на 29 юли 1978 г. е публикувано гневно писмо
от името на ЦК на АПТ, в резултат на което официалните междупартийни и
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междудържавни отношения между Албания и Китай са прекъснати (AMPJ, Viti
1978. Dos. D283, D288, D292, D295).
Наличните документални данни дават основание да се направи извод, че в
периода след смъртта на Мао Дзедун и началото на „реформаторския курс“ под
ръководството на Дън Сяопин в Китай, започват да се обособяват две линии
на поведение сред управленските екипи в страните от Източна Европа. Докато
идеологическите органи в партийните ръководства и специалните служби продължават да третират „китайския въпрос“ доктринерски и с предубеждение, в
някои правителствени институции (министерствата на външните работи и на
външноикономическите връзки) се ориентират към установяване и разширяване на двустранните взаимноизгодни отношения. Това е важна предпоставка
за нормализиране на взаимните контакти на държавно и политическо равнище.
Съществено препятствие продължава да бъде липсата на напредък в съветскокитайските отношения, които са повлияни в някаква степен от отношенията на
двете държави със САЩ.
Мъчителната и бавна еволюция от враждебност към подобряване на съветско-китайските отношения през 80-те години на ХХ век преминава през два
сравнително ясно очертани етапа. Първият започва през 1981–1982 г. и завършва през 1985 г., а началото на втория е през 1986 г. и завършва през 1991
г., малко преди разпадането на Съветския съюз. Новите политически явления
в света от 80-те години съвпадат и в някаква степен се обуславят от съществените персонални промени в управленските елити на страните от геостратегическия триъгълник Москва–Вашингтон–Токио. Въпреки известен стремеж за
продължаване на „стратегическите отношения“ с Пекин, американската администрация демонстрира също силно желание за укрепване на контактите с Тайван. При всички случаи, в Белия дом при новата администрация на президента
Роналд Рейгън нямат интерес да продължат активния подход на предишната администрация на Картър към Китай.
Промяната не може да не се отрази и върху възгледите на китайското ръководство, което предизвиква преосмисляне на схващането за СССР като „главна опасност“ за сигурността на страната и до заключението, че нарастването
на военно-икономическата мощ на Съединените щати преобръща стратегическия баланс в установения предното десетилетие геополитически триъгълник
Москва–Вашингтон–Пекин. От своя страна, в Кремъл през 1981–1982 г. се засилва неимоверно военната психоза от „вероятно ракетно-ядрено нападение“
от САЩ. Подобно на предходния период, когато поради „китайската военна
опасност“ в Азия съветското ръководство прави всичко възможно да уреди отношенията със Западна Европа чрез инициативата за конференция за европейска сигурност, в началото на 80-те години „американската военна заплаха“ от
Запад инициира първоначалните сигнали от Москва за нормализиране на отношенията с Пекин на Изток. Промяната в китайската политика към СССР официално е утвърдена на Х конгрес на ККП през септември 1982 г., който укреп-
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ва влиянието на реформисткото крило начело с генералния секретар Ху Яобан
и премиера Чжао Цзъян, зад които стои най-влиятелният политически лидер
Дън Сяопин. По време на извънредна среща на лидерите от държавите членки
на Варшавския пакт на 28 юни 1983 г. в Москва, посветена на проблема за разполагане на „евроракетите“ в Западна Европа, за пръв път от две десетилетия
съветската делегация предлага на своите съюзници да се отправи общ призив
към Пекин за „общи действия с цел запазване на световния мир и сигурността
на социалистическите страни“ (ЦДА, ф. 1-Б, оп. 67, а.е. 2120, 6).
Интересът от развитие на икономическите и културни връзки между Източна Европа и Китай е взаимен. Един от водещите експерти в отдела за СССР и
Източна Европа в китайското външно министерство посланик Бай Шаумян (в
средата на 70-те години съветник в посолството в София, а в периода 1991–
1995 г. посланик в България) припомня:
„Китайските реформи започнаха на Третия пленум на ЦК на ККП [през
декември 1978 г.]. Тогава започнахме да изучаваме уроците от реформите в Източна Европа. Първите две източноевропейски страни, които ни заинтересуваха, бяха Югославия и Унгария, тъй като реформите в другите източноевропейски държави бяха в рамките на „съветския модел“ и ограничавани в СИВ. За нас
реформите в Унгария и Полша бяха най-ефективни. ГДР и Чехословакия бяха
объркани и се съпротивляваха на реформите, а България правеше реформи без
много шум, за да заобиколи съветската намеса.“
Друг външнополитически експерт от отдела за СССР и Източна Европа,
Джу Анкан допълва казаното от Бай Шаумян: „Първият модел, който проучвахме, бе югославският, но по-късно приехме, че унгарският модел повече ни
подхожда“. Думите на своите колеги по време на международния симпозиум с
китайски и източноевропейски дипломати, проведен на 24–26 март 2004 г. в
Пекин, потвърждава бившият китайски дипломатически представител във Варшава Лю Яншън. Според него, източноевропейските държави са разглеждани в
Пекин като „жертви на съветската хегемония“ и отношенията с тях се изграждат
на основата на „три ключови пункта“ – уважение към националните особености, уважение към исторически създадените отношения със СССР, уважение
към собствените им виждания за развитие на отношенията с Китай. Концептуалните позиции за по-динамично развитие на отношенията с източноевропейските страни са формулирани по-ясно от китайското ръководство през лятото
на 1983 г., когато в Пекин за пръв път от много години възприемат отново тезата, че става въпрос за отношения между „социалистически страни“ (Xiaoyuan
2004, 160–167, 174–182).
По-нататъшно развитие получават „специфичните“ политически и икономически връзки на КНР с двете балкански страни Румъния и Югославия. През
80-те години на три пъти е организирано официално посещение на най-високо равнище на румънския партиен и държавен лидер Николае Чаушеску (април 1982, октомври 1985, октомври 1988 г.) в Китай. През май 1986 г. в Пе-
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кин пристига новият югославски президент (съгласно колективния ротационен
принцип на управление, установен след смъртта на Йосип Броз Тито) Радован
Влайкович. В началото на юли 1986 г. китайският премиер Чжао Цзъян посещава Румъния и Югославия, а в съвместните комюникета изрично се посочва
„еднаквост или сходство в позициите по главните международни проблеми“.
Характерен пример за контактите между КНР и Източна Европа представлява хрониката на развитие на китайско-българските отношения в началото
на 80-те години. В годишния доклад на българския посланик в Пекин Найден
Белчев за 1981 г. за пръв път се обосновава необходимостта от преосмисляне на
отношенията с Китай предвид на новата политическа обстановка в страната. В
годишните доклади за 1984 и 1985 г. новият български посланик Дончо Дончев
сигнализира в София, че равнището на икономическите връзки между България и Китай е по-слабо от отношенията на Китай с другите източноевропейски
държави. Първите контакти и консултации между министерствата на външните
работи на България и Китай се осъществяват чрез проучвателни неофициални
мисии на висши дипломатически служители. През юни 1983 г. в България пристига като гост на китайския посланик ръководителят на отдела за СССР и Източна Европа Ма Сушън, а през октомври на „лична визита“ в Пекин е неговият
колега Първан Чернев, началник на Пети отдел (Азия) в българското външно
министерство (ЦДА, ф. 1-Б, оп. 101, а.е. 848). На 29 октомври 1983 г. по време
на 38-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк е организирана първата двустранна среща между министрите на външните работи на двете страни,
която се превръща в регулярно събитие в следващите три години. Своеобразен
връх в развитието на българо-китайските отношения през първата половина на
80-те години е посещението на председателя на Народното събрание Станко
Тодоров в Пекин от 5 до 11 ноември 1985 г. и визитата на китайския вицепремиер Ли Пън следващия месец в София.
Посещението на българския партиен ръководител и държавен глава в Китай (5–9 май 1987 г.) се подготвя много внимателно в продължение на два месеца след визитата на китайския външен министър Ю Сюецян в България през
февруари 1987 г. По указание на Тодор Живков е създадена специална работна
група от представители на различни министерства и други ведомства. Първата
официална среща след пристигането на Тодор Живков в Китай1 е с президента
на КНР Ли Сиениен. По време на разговора става дума за желанието на правителствата и на двете страни да се поучат от „полезния опит на другите“ при осъществяването на икономическите и политически реформи. Една от най-важните срещи при посещението на българската делегация е с новия генерален секретар на ЦК на ККП и ръководител на китайското правителство Чжао Цзъян. По
време на продължителния разговор помежду им Тодор Живков и Чжао Цзъян
обменят информация по вътрешнополитическото положение и външнополи1

Стенограмите от разговорите с китайските ръководители и с Михаил Горбачов, както и последвалото обсъждане в Политбюро на ЦК на БКП в: ЦДА, ф. 1-Б, оп. 60, а.е. 395; оп. 68, а.е.
2919.
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тическите позиции на своите страни. Специалното обсъждане на китайско-съветските и китайско-виетнамските отношения по време на разговора с Чжао
Цзъян отговаря на предварителната нагласа посещението на Тодор Живков да
се разглежда (дори в западните коментари) като своеобразна „визита-послание“
от Съветския съюз към Китай и от Китай към Съветския съюз. След официалните разговори, по време на обяда Чжао Цзъян се обръща към Живков с молба
да предаде лично на Михаил Горбачов, че „го поздравява за реформите, които
провежда и му желае успех“. Разговорите между генералните секретари на двете
управляващи комунистически партии продължават месец по-късно при ответната визита на Чжао Цзъян в България.
Изключително важни са срещите на Тодор Живков в последния ден от пребиваването му в Пекин с други двама „ветерани“ – Дън Сяопин и Пън Чжън,
с които са имали възможност да разговарят 30 години преди това по време на
международното комунистическо съвещание в Москва през ноември 1957 г.
Разговорът с Дън Сяопин преминава под мотото „Да забравим миналото, да
гледаме в бъдещето“. Китайският лидер дава силно критична оценка за политиката на „големия скок“ и на „културната революция“, но повече говори за бъдещите перспективи на икономическата модернизация в своята страна. По-късно
членовете на българската делегация споделят впечатления за „изключителната
работоспособност и интелектуално ниво“ на Дън Сяопин независимо от напредналата му възраст.
По обратния път от Пекин за София Тодор Живков спира в Москва, за
да информира лично Михаил Горбачов за своите впечатления и резултатите от
разговорите с китайските ръководители. Беседата в Кремъл на 11 май 1987 г.
е само между Живков и Горбачов, тъй като останалите членове на българската
делегация се завръщат в София с друг самолет без да се отбиват в Съветския
съюз. Според поверителната информация за срещата в Москва, представена на
заседание на Политбюро на ЦК на БКП на 19 май 1987 г., българският лидер
се опитва да убеди своя съветски домакин, че „не трябва да подценяваме сериозните успехи, постигнати от китайското правителство“, като очевидно има
предвид „китайския икономически модел“ като алтернативен пример за социалистическите държави. Живков подчертава, по-специално, че „Китай ще се
утвърди като силна политическа сила в международните отношения и в света“,
поради което е необходимо държавите от Варшавския пакт да създадат своя
„нова концепция за Китай“. Михаил Горбачов изразява съгласие с някои от постановките на българския ръководител, но същевременно изказва известно безпокойство от бъдещата роля и влияние на КНР в международните отношения.
Според него при урегулиране на съветско-китайските отношения „не трябва да
се бърза“. В заседанието на Политбюро на ЦК на БКП от 19 май 1987 г. Тодор
Живков информира конфиденциално своите български колеги, че „съществуват известни различия в нюансите, изказани от др. Горбачов, и тези, подчертани
от мен“. Вероятно и поради това, българският ръководител предложил на Горбачов по време на предстоящата среща на високо равнище в Източен Берлин да
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се обсъди и изработи „единна колективна линия“ към Китай. На заседанието на
Политическия консултативен комитет на Варшавския пакт в столицата на ГДР
на 29 май всички източноевропейски лидери подкрепят категорично „новата
линия“ за по-бързо развитие на отношенията с КНР. В своето изказване съветският ръководител признава, че „днес Китай е по-близо до нас“, но не пропуска
да отбележи: „Добре е, че не се състезаваме кой по-бързо и по-добре ще развива
връзките с Китай“ (ЦДА, ф. 1-Б, оп. 68, а.е. 2971).
Резултатите и последиците от т.нар. „нежни“ или „кадифени“ революции в
Източна Европа внимателно се следят в китайската столица. На 18–20 ноември 1989 г. в Пекин е проведено извънредно заседание с участие на експерти
от ЦК на ККП и някои изследователски центрове, които се занимават с проучване на политиката на Съветския съюз и Източна Европа. В информация от 27
ноември 1989 г. началникът на военното разузнаване генерал-полковник Васил
Зикулов докладва на българското държавно и военно ръководство за получени
донесения от българското военно представителство в Пекин относно дискусиите по време на заседанието и за отношението на китайското ръководство към
драматичните промени в Източна Европа. Седмица по-късно в нова разузнавателна информация генерал Зикулов допълва предходните сведения с новополучени данни. Съгласно тази информация, китайските високопоставени експерти
са изразили загриженост от развитието на политическите събития в Източна
Европа, които можели да предизвикат неблагоприятно отражение върху вътрешнополитическото положение в Китай. По-специално били критикувани
комунистическите ръководители в Полша и Унгария, които отклонили своите
страни от „пътя към социализъм“. За пръв път била отправена персонална критика към съветския лидер Михаил Горбачов, тъй като предложил политически
„модел за изграждане на социализма“ който нямало да доведе до преодоляване
на съществуващите реални противоречия в СССР (Архив КОМДОС, ВР, МФ
01765, a.e. I–48, 40–41, 49–50).
В периода след рухването на социалистическата система в Източна Европа,
разпускането на Варшавския пакт и разпадането на Съветския съюз, в „паралелната вселена“ на комунистическо управление в Китай партийното ръководство
фокусира своето внимание върху ускоряване на икономическата модернизация на страната в духа на „четирите принципи“ на Дън Сяопин. За разлика от
Източна Европа и постсъветското пространство, където се осъществява рязка
„шокова либерализация“ в процеса на преминаване от централизирано планово стопанство към неолиберална пазарна икономика, в КНР е избран подхода
на постепенната „двустепенна либерализация“ (dual track liberalization) със смесена система на планови и пазарни елементи. Плавната трансформационна еволюция предполага постепенно отмиране, а не разрушаване на предходни структури и запазване на промеждутъчни институционални елементи до момента на
тяхната цялостна замяна.
Уникалното и специфичното в китайския модел на „догонващо развитие“
е съчетание на хилядолетни държавнотворчески традиции с възприемане на
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иновативни подходи от постмодерните икономики на развитите западни страни (Проданов 2011, 211–247). Китайският модел е по-сходен с примера за
консервативна политическа стабилност и умерен национализъм, характерен за
т.нар. „азиатски тигри“ (Тайван, Сингапур, Южна Корея, Малайзия). Конфуцианските традиции на колективизъм, патернализъм и култ към държавността се
съчетават с господстващата еднопартийна идеология и прагматичната политика
на отворените пазари и специалните икономически зони, които допълнително
характеризират спецификите на китайското „икономическо чудо“. Ху Дзинтао
добавя идеята за „хармонично общество“ (социална и регионална хармония) и
перспективата за изграждане на „среднозаможно общество“ в периода до 2020 г.
с четирикратно увеличение на брутния вътрешен продукт на страната в сравнение с 2000 г. Същностен инструмент на стратегията за ускорено развитие (или
„догонващо развитие“) е фокусиране на правителствената политика върху развитието на образованието, науката и иновациите. В задълбочен икономически
анализ, подготвен съвместно от експерти на Световната банка и на Центъра за
икономическо развитие към правителството на КНР, се обръща внимание също
върху някои от проявилите се негативни тенденции в процеса на ускорена модернизация и се препоръчват шест стратегически насоки за промяна на „институционалната рамка“ в Китай с цел успешно продължаване на икономическите
реформи за периода до 2030 г. (China 2030, 3–73).
В последните години на ХХ век и в началото на новото хилядолетие рускокитайските отношения претърпяват по-нататъшна еволюция, за да достигнат
до равнището на „стратегическо партньорство“ с подписването от двамата президенти Цзян Цзъмин и Владимир Путин през юли 2000 г. на Пекинската декларация за „стратегическо взаимодействие“ и през юли 2001 г. на Договор за
добросъседство, дружба и сътрудничество между КНР и РФ. Своеобразен връх
в развитието на руско-китайското „стратегическо партньорство“ представлява съвместната декларация „За международния ред през ХХІ век“, подписана
от президентите Владимир Путин и Ху Дзинтао на 1 юли 2005 г. в Москва. В
декларацията се съдържат фундаменталните позиции, осигурили безпрецедентното външнополитическо взаимодействие между двете държави: КНР и РФ са
против „стремежа към монопол и доминиране в международните отношения“ и
се обявяват за „многополюсно устройство на света и икономическа глобализация“ при съхраняване на „културното и цивилизационно многообразие“.
През второто десетилетие на ХХІ век Китай е най-динамично растящата и
втора по големина икономическа сила в света. В последните две десетилетия отношенията между Съединените щати и КНР преминават през различни фази от
„специални икономически отношения“ до взаимно недоверие и предпазливост
по отношение на стремителното изграждане на военнопромишлен потенциал
във всяка от двете държави, особено след събитията от 11 септември 2001 г. Подобно на предходната епоха, установяването на „стратегическо партньорство“
между Пекин и Москва не може да не предизвика ответни реакции във Вашингтон, въпреки радикално променената международна среда за сигурност. Новата

300

Империи и имперско наследство на Балканите

глобална роля на „играчи“ като Китай и Индия в бъдещата „картография на света“ предизвиква многобройните коментари на водещи американски експерти,
отправили тревожни сигнали към Белия дом по повод на застрашеното еднолично лидерство на Съединените щати.
В рамките на осъществяване на „стратегическо партньорство“ с Китай все
по-активна роля играе Европейския съюз, чиито ръководители се опитват да
изградят новия „геостратегически триъгълник“ САЩ–Китай–ЕС. От 2005 г.
отношенията между КНР и ЕС се разширяват с включване в актуалния дневен
ред на проблемите на външната политика и политиката за сигурност. Двайсет
години след подписване на споразумение за икономическо сътрудничество
между КНР и Европейската икономическа общност (1985 г.), през януари 2007
г. Европейската комисия подписва ново важно споразумение за партньорство и
сътрудничество (PCA), в което за пръв път е формулирана целта за поддържане
на „стратегически диалог“ с Китай. По време на 13-та консултативна среща във
формат ЕС–Китай на 6 октомври 2010 г. е постигната нова договореност за развитие на „всестранно стратегическо партньорство“, основано на принципите на
равнопоставеност, реципрочност и взаимна полза.
В контекста на взаимоотношенията ЕС–Китай се развиват също и контактите между страните от Централна и Източна Европа и КНР. След десетилетие усилия за осигуряване на стратегически инвеститори и бизнес партньорства
на Запад, през първото десетилетие на ХХІ век източноевропейските държави
обръщат поглед и на Изток към динамично развиващата се китайска икономика
и огромния китайски пазар. Ако през 2000 г. китайската търговия с Централна
и Източна Европа не надхвърля три милиарда щатски долара, посочва китайският премиер Вън Дзябао по време на икономически форум в Будапеща през
юни 2011 г. с представители на държавите от региона, то през 2010 г. търговският обмен вече надхвърля 40 милиарда долара с ежегоден растеж от 32 % (нарастването на китайския внос е с 38,2 %). Характерен пример е Полша, където до
2007 г. китайските инвестиции са по-малко от 70 млн евро, докато през 2010 г.
те вече доближават 500 млн евро. Подобна тенденция се забелязва в Унгария,
Сърбия и други страни в Централна и Източна Европа.
Две ключови инициативи на новия партиен ръководител и държавен глава на Китай Си Дзинпин в духа на стратегията за „многостранна дипломация“
характеризират най-добре съвременната роля и място на азиатската държава
в съвременния свят. По време на регионалния форум в Будапеща през 2011 г.
са очертани перспективите за засилено регионално сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа, което е институционализирано година
по-късно във Варшава със създаването на платформата 16+1 (China–CEEC). В
тази многостранна инициатива се включват 11 държави членки на Европейския
съюз от Централна и Източна Европа и пет държави от Западните Балкани.
През септември 2013 г. президентът Си Дзинпин обявява в казахстанската столица Астана най-мащабната стратегическа инициатива на своята страна „Един
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пояс, един път“ (Belt & Road Initiative – BRI). Тя е насочена както към съседните държави от древния „Път на коприната“, така и към Африка, Европа и дори
Южна Америка (Аржентина). В рамките на тази дългосрочна китайска инициатива, която получава институционално развитие през последните пет години,
са лансирани голям брой взаимосвързани и паралелни проекти за двустранно
и многостранно сътрудничество в широк спектър от области във финансовата,
икономическата, инфраструктурната, образователната и други области, включително и чрез формат „региони с региони“ и „хора с хора“.
В навечерието на поредната 21-а среща на високо равнище във формат ЕС–
Китай, през март 2019 г. Европейската комисия публикува аналитичен доклад
„ЕС–Китай: стратегическа перспектива“ (EU–China 2019). В документа се
посочва, че между КНР и ЕС съществуват „всеобхватно икономическо партньорство“ и общи интереси. В същото време обаче, за Европейския съюз Китай е и „конкурент“ и „системен съперник“, но тази конкуренция не може да
се разглежда като геополитическо противоборство. В това отношение подходът
на ЕС значително се различава от политиката на САЩ при администрацията
на президента Доналд Тръмп. В същото време нови развити европейски държави се присъединяват към стратегическата китайска инициатива BRI, сред които
за пръв път е и държава от G-7 – Италия. Това дава основание на политически
коментатори дори да провъзгласят „началото на икономическото завоюване на
Европа от Китай“ (Тодоров 2019, 134).
По време на Седмата среща на високо равнище 16+1 през юли 2018 г. в
София са подписани над 20 двустранни споразумения и протоколи за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа. На следващата Осма среща в Дубровник през април 2019 г. форматът China–CEEC се
променя на 17+1 с включването и на Гърция в тази инициатива. Отчетено е изпълнението на 36 съвместни проекти с Китай за времето от срещата в София
до срещата в Дубровник и е планирано изпълнението на още толкова проекти
до края на 2019 г. (Dubrovnik Guidelines 2019). В рамките на последвали
многостранни експертни дискусии източноевропейските представители обаче
не възприемат лансираната китайска теза за нов модел на отношения „Юг–Юг“,
тъй като това би означавало налагане на „двойни стандарти“ вътре в Европейския съюз и опасност от разделителни линии между „център“ и „периферия“ в
ЕС (Advancing 16+1 2019).
Развитието на китайско-българските отношения след края на Студената
война не е по-различно от историята на контактите с останалите бивши членки на Варшавския пакт. През последното десетилетие на ХХ век двустранните контакти имат по-формален и опознавателен характер, докато в началото на
ХХІ век се засилват прагматичните търговски връзки, което отговаря и на китайските намерения за по-сериозно икономическо проникване в Европа. През
първите две десетилетия са осъществени две посещения на български държавен глава в Китай (Петър Стоянов през 1998 г. и Георги Първанов по време

302

Империи и имперско наследство на Балканите

на Олимпийските игри в Пекин през 2008 г.). Няколко са разменените визити
на министър-председатели, председатели на парламентите и министри на външните работи на двете страни. Най-високопоставеното посещение на китайски
държавник в България е през октомври 2009 г. на вицепрезидента Си Дзипин,
представител на „петото поколение“ ръководни кадри в историята на КНР.
Своеобразен връх в двустранните отношения след организирането на Седмата
среща на високо равнище 16+1 в София е посещението на българския президент Румен Радев в Китай през юли 2019 г.. По време на срещата му с китайския
президент Си Дзинпин на 3 юли 1919 г. в Пекин е обявена съвместна декларация за издигане на двустранните междудържавни отношения на ниво „стратегическо партньорство“.
В началото на ХХІ век наистина е малко трудно е да си представим, че само
преди едно столетие днешната втора икономическа сила в света е била слаборазвита селскостопанска държава, управлявана от слаби владетели и корумпирани висши сановници и почти изцяло зависима от външни влияния и диктати.
За един сравнително кратък исторически период Китай преживява драматични
и опустошаващи вътрешни кризи и политически трансформации, но успява да
осъществи удивителна социално-технологична модернизация, сполучливо назовавана „икономическо чудо“. Отвъд традиционните военнополитически съюзи и балансиращата „пинг понг“ дипломация от втората половина на ХХ век,
стъпила здраво върху фундамента на петте принципи „панча шила“ от 1955 г.,
в началото на новото хилядолетие КНР последователно развива външнополитическата линия на паралелни „стратегически взаимодействия“ в съвременния
многофакторен свят. Дългосрочните цели и принципи за „всеобхватно стратегическо партньорство“ (общи интереси и плодотворно сътрудничество, взаимно доверие и отказ от дискриминационни или неравноправни действия, последователност и предвидимост, съвместни мерки за преодоляване на възникнали
кризи и неразбирателства и т.н.) представляват един нов оригинален инструмент и механизъм в международните отношения, който би могъл да изиграе позитивна роля в изграждането на бъдещата глобалната архитектура за сигурност.
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РУСКАТА ЕМИГРАЦИЯ В ХАРМАНЛИЙСКА ОКОЛИЯ МЕЖДУ
ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ
Милен Вълчев
RUSSIAN EMIGRATION IN HARMANLI REGION BETWEEN THE TWO WORLD WARS
Milen Valchev
Abstract: The publication focuses on the role and place of the Russian emigration between the two
wars in the Harmanli region. This is a little-known page in the history of this region. A handful of
articles that indirectly address the issue of white immigration in Harmanli are known. In the 1920s,
a Russian military school and a mixed secondary school were located in Harmanli District. A Russian
General commited suicide in Harmanli, and his compatriot managed to protect BGN 5 million from
Mityo Ganev’s gang. For decades Dr. Alexei Uspensky had been treating for free the residents of the village of Elena, located in the Harmanli region. White-immigrant officers were among the first players
at Harmanli Sokol Football Club. One of them – Friedrich Klüd even reached the national team of
Bulgaria. The publication covers those and other events of the life of Russian emigration in Harmanli
between the two world wars in an attempt to draw a line between facts and legends.
Keywords: Russian emigration, Harmanli, Mityo Ganev, Doctor Uspenski, Karateev, Gallipoli
high school, Friedrich Klüd

Ролята и мястото на руските бежанци в живота на Харманлийска околия между
двете световни войни са слабо проучени. Лесно изброими са фрагментарните
научни изследвания по темата. Затова и настоящата публикацията има за цел
да постави началото на по-систематизираното проучване на тази страница от
миналото на харманлийския край.
Изследването се основава най-вече на малко познати документи, съхранявани в Държавна агенция „Архиви“ (ДАА), на материали, публикувани в местни
вестници, в периодични издания на руската емиграция, а така също и на спомени на свидетели на тези събития. Тъй като част от изложените факти са малко познати, в изследването се набляга повече на разказа, отколкото на анализа. Публикацията представлява подбор на фрагменти, които могат да послужат
като основа за следващи по-детайлни проучвания, свързани с присъствието на
руски емигранти в Хасковско и въобще в Югоизточна България.
През 20-те години на миналото столетие в Харманлийска околия са разположени руско военно офицерско училище и смесена гимназия. Руски генерал се
самоубива в Харманли, а негов сънародник успява да опази 5 млн. лв. от бандата
на Митьо Ганев. Един руски лекар десетилетия наред лекува безплатно жителите на намиращото се преди век в Харманлийска околия село Елена. Учителка
от руски произход 15 години учи на четмо и писмо българчета и турчета в затънтено село в Родопите. Офицери-белоемигранти са сред първите играчи на
харманлийския футболен клуб „Сокол“. Един от тях стига даже до националния
отбор на България. Публикацията обхваща тези и други събития от живота на
руската емиграция в Харманлийско между двете световни войни, опитвайки се
да прокара граница между фактите и легендите.
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Първите руски бежанци се появяват в региона в началото на 20-те години
на миналия век. Стотици хиляди напускат Русия, недоволни от настъпилите
обществено-политически промени след болшевишкия преврат през 1917 г. и
последвалите гонения. Нова голяма руска бежанска вълна залива Стария континент след края на Гражданската война в европейската част на Русия в края на
1920 г., в която връх вземат болшевиките. Армията, командвана от ген. Пьотр
Врангел, е принудена да напусне Крим – последният антиболшевишки бастион, и да се евакуира на кораби в района на Константинопол. След престоя си
в Турция в края на 1921-ва Врангеловата армия започва своето преместване в
Югославия и България.
Със съгласието на правителството на Ал. Стамболийски у нас се настаняват
над 30 000 бежанци – цивилни, офицери, войници, казаци и техните семейства,
както и военни училища. (Лунин 2012: 17) Руските военни формирования,
разположени в страната ни, са разделени в два корпуса. В Северна България се
настаняват съединения на I армейски корпус на ген. Александър Кутепов. Според плановете на Врангел тези части трябва да са в бойна готовност да нахлуят
в Съветска Русия и да прогонят болшевиките. Донският корпус на ген. Фьодор
Абрамов е разположен в Южна България. Тези войскови формирования са превърнати в трудови артели и по-голяма част от техния личен състав работи в селското стопанство, строителството, мините и др. (Спасов 1999: 106)
Според секретно квартирно разписание на частите на руската армия от 24
февруари 1922 г. в 18 селища на юг от Стара планина са настанени общо 4334
военни и техните семейства. Над ¼ от тях са разположени в Хасковско. В Хасково са изпратени части на Атаманския и Платовския полк – 424 души. В с. Раковски1 е разквартирувана 2-ра сотня на Гундуровския полк – 103-ма военни.
Най-голямото дислоциране на руснаци е именно в Харманлийска околия – в
Търново-Сеймен2. Там е настанено Кубанско-Алексеевското военно училище
– 761 военни, юнкери, жени и деца. (Спасов 1999:101) Те са разквартирувани в опразнените казарми на 30-ти шейновски полк, разформирован съгласно
Ньойския мирен договор. Редом с тях се намира Първи екатеринодарски конен полк. (Илчева 2015: 182) В Харманли, Любимец и Свиленград също има
руски бежанци.
През ноември 1919 г. Кубанското военно училище получава правото да
носи името на ген. Михаил Алексеев (1857–1918) – създател на Доброволческата армия. В началото на кариерата си той е ординарец на участвалия в Рускотурската война от 1877–1878 г. генерал Михаил Скобелев. (Илчева 2015: 183)
През 1923-та училището е преименувано на Кубанско-Сергиевско.
Причината е, че в казармите е настанено още едно руско военно учебно заведение – Сергиевското артилерийско училище, намирало се преди това в Търново. (Каратеев 1977) В годината на преименуването завършва последният
1
2

Днес част от Димитровград.
Сега Симеоновград.
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випуск юнкери. Много от тях остават още няколко години да живеят в казармите и да работят в околните селища.
Руските емигранти са приети радушно от жителите на Търново-Сеймен.
Скоро българи и руси присъстват заедно на литургии в местната църква. В руската армия православието е силно застъпено. Затова още с идването си в селището свещеникът на училището протойерей Дмитрий Трухманов отслужва литургиите заедно с български свещеник. Училищният хор от юнкери и офицери,
дирижиран от талантливия полк. Андрей Артемиев привлича с песнопенията
си не само руснаци, но и българи, които по-рано рядко влизали в черквата. (Ратушняк 2012: 53) Междувременно руските емигранти решават да си направят
в казармата храм, за което получават разрешение от началника на училището
ген.-полк. Олег Лебедев и благословията на отец Трухманов.
През пролетта на 1923 г., в първата седмица от Великденските пости, е оборудвана малка църква – няколко икони от хартия и имитации на хоругви. Скоро са заделени 1500 лв., дървен материал и палатка, в която на Цветница била
отслужена първата литургия. Палатковият храм се превръща в съсредоточие на
вярващи не само от сейменските казарми, но и на българи от околните села.
Българи и руси си организирали и съвместни спортни празници. На 20 май
1922 г. в Търново-Сеймен се провежда футболен мач между „Сокол“ (Харманли) и втория отбор на Кубанското военно училище. Гостите печелят с 3:2, но
„соколите“ отказали да играят пак с първия тим на русите, „помнейки, че са паднали с 4:0“(В. Донской осведомительный листок, бр. 130, май 1922 г.). Кубанци
създават един от най-силните футболни отбори в България и помагат на харманлийци също да изградят добър тим. Сред основателите на местния футболен клуб „Сокол“ през 1921 г. е и Гъдю Гъдев – ротмистър в 6-ти Харманлийски
кавалерийски полк. Съвременниците му го описват като: „колоритна и много
известна личност – участник в три войни, кавалер на ордена за храброст, отличен състезател по конен спорт, футболист-нападател, художник, певец, свири
на цигулка и мандолина“. Той е сред инициаторите за привличането в клуба на
белогвардейците от Кубанското военно училище – Булгаков, Клюд, Дятченко,
Бели, Димитриенко. „Сокол“ е първият български отбор с толкова много чужди
играчи, които помагат на тима да заиграе на високо ниво и да се противопоставя достойно на отбори от Пловдив, София, Чирпан, Ямбол, Стара Загора и
Бургас. Между местната спортна общественост и руските футболисти се завързва истинско приятелство, въпреки съперничеството на терена. (Димов и др.
2010: 688–689)
В края на май 1922 г. в Пловдив сборен отбор на Кубанското училище и
Харманли се изправя срещу местния „Левски“. Гостите първи откриват резултата, но домакините успяват да се окопитят и да стигнат до победното 3:1. Вестник „Борба“ отбелязва, че в състава на гостите играят руснаци, които едва за
втори път губят от български футболисти (В. Борба, 31 май 1922 г.). Една от
най-големите победи на руско-харманлийския тим е срещу отбор от Хасково,
разгромен с 8:2. За „Сокол“ 5 гола вкарва Фридрих Клюд, руски емигрант от
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немско потекло. (Димов и др. 2010: 690) От Харманли емигрантът стига до
„Левски“ (София), а оттам – до националния отбор. Той е първият чужденец,
играл за представителния тим на България. През 1927 г. дебютира с националния екип в мач срещу Турция, завършил 3:3. Клюд започва като титуляр, но в 25ата минута е сменен заради контузия. Това се оказва и последното му участие в
националния отбор. (Куртев 1971: 12) Играе и във ФК-13, където го запомнят
като „фин човек, винаги спретнат и елегантен, образец на коректен футболист,
авторитет“. „Говорехме му на Вие и се обръщахме към него с „г-н Клюд“ дори по
време на мач“, спомня си неговият съотборник Йордан Илиев-Дако. (Милчев
1998: 303) След края на Втората световна война Клюд отново е принуден да
бяга, за да се спаси от съветските емисари в България. Заминава за Германия,
установява се в Хановер, където живее до смъртта си.
Фридрих Клюд и останалите руски емигранти се отнасят с голямо уважение
към ротмистър Гъдев. Това се потвърждава от кратка дописка в майския брой на
„Кубанец-Алексеевец“3 от 1925 г. по повод гибелта на българския офицер. „В
първия ден на Възкресение Христово в Харманли, групата на работещите там
казаци от Екатеринодарската сотня заедно със значително по-голямата Донска
група, посрещнаха Светлия Празник. В същия ден, от тяхно име, бе поднесен
венец пред ковчега на известния на всички, убит в църквата „Св. Неделя“, славен ротмистър Гъдев със скромния надпис „От Русите“4 (В. Кубанец Алексеевец,
бр. 12, 14 май 1925 г.).
Гъдю Гъдев е роден през 1890 г. в Шейново, Казанлъшко. Син е на известния Станю войвода, участник в Априлското въстание, опълченец по време на
Руско-турската война от 1877–1878 г. През 1914-та Гъдев завършва военното
училище в София. Пет години по-късно е произведен в чин ротмистър, служи
в 6-ти Харманлийски конен полк, където са изпращани най-добрите български
състезатели по конен спорт. Освен футбола, другата допирна точка между ротмистър Гъдев и руските емигранти е именно конната езда. През 1922 г. най-добрите състезатели по конен спорт са в Харманли. Там те се готвят за участие в
предстоящата олимпиада в Париж. Под командването на Гъдев за най-големия
спортен форум тренират Владимир Стойчев, Крум Лекарски, Димитър Беребенко, Тодор Семов и др. офицери. През есента на следващата година обаче техният командир е приведен от цар Борис III в лейбгвардейския на Негово величество полк в София. (Димов и др. 2010: 670, 671)
На 16 април 1925 г. ротмистър Гъдев присъства в църквата „Св. Неделя“ на
опелото на убития два дни по-рано от леви екстремисти ген. Константин Георгиев. Чрез убийството му Военната организация на БКП цели да събере политическия и военен елит на България на неговото погребение, а панихидите на
3
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Вестник „Кубанец-Алексеевец“ е издание на руски език на Кубанското военно училище. Излиза през 1924–1925 г., печата се в печатницата на Йосиф Колев в Търново-Сеймен.
При превода от руски език е запазен стилът и пунктуацията на оригиналния текст (бел. автора).
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видни представители на обществото се извършвали в същия столичен храм. Очаквало се там да бъде и цар Борис III. Точно в 15:20 ч. се раздава адски гръм под
храмовия купол. В руините на църквата загиват 134 души, над 500 са ранени,
като част от тях почиват по-късно от раните си. Сред загиналите е и ротмистър
Гъдев. Макар че той е напуснал Харманли преди три години, в знак на признателност за направеното им добро руските емигранти от Харманли поставят венец пред ковчега му на 19 април 1925-та, точно на Великден.
Сред юнкерите от Сергиевското училище е бъдещият автор на исторически
романи Михаил Каратеев. Той пише и мемоари за пребиваването си в България
и най-вече в Търново-Сеймен, които са ценен извор за живота на руските емигранти у нас през 20-те години на ХХ век. Интересно е как изглежда Харманли
през очите на руския кадет, който описва по следния начин впечатленията си от
околийския център: „Невзрачната харманлийска гаричка се намираше на почти
3 км. от града, което твърде много учудваше пътешествениците, защото мястото
бе идеално равно и нищо не е пречело да бъде изградена в покрайнините... Не
беше голям, но в сравнение със Сеймен, изглеждаше като столица – павирани
улици, електрическо осветление, няколко напълно прилични магазина и ресторанти. В неделя в градската градина свиреше оркестър, а на големите празници
дори функционираше кинематограф“. (Каратеев 1977)
Михаил Каратеев разказва подробно за топлите отношения между руските
и българските военни, установени още с идването на кубанци. Цялата власт в
околията била в ръцете на полк. Пенчо Златев – командир на 6-ти конен полк в
Харманли. Той завършва военното си образование в Русия и „бе напълно наш
човек, обичаше руснаците, и в никаква степен не съчувстваше на правителството
на Стамболийски“, пише мемоаристът. (Каратеев 1977) Затова, когато от София дошла заповед за разоръжаване на кубанци, полк. Златев я изпълнява формално. Събраното оръжие той наредил да бъде заключено с катинар в каменна
сграда в двора на казармата. Единият ключ полковникът връчил на началника на
училището ген. Лебедев. Златев и част от неговите офицери задължително присъстват на организираните от руснаците тържества, от своя страна българският
командир често кани ген. Лебедев и други руски офицери на празненствата на
полка в Харманли.
Българските военни дори съдействали на кубанските казаци да проведат
демонстрация по джигитовка, която се състояла на 29 юни 1924 г., и също е описана в „Кубанец-Алексеевец“. Репортажът на вестника започва с това как в малкия български град Харманли можело да се видят необичайни обяви и големи
афиши с нарисувани джигити. Можело да се чуе как възрастен българин, „дядо
Петко“ – един от най-старите местни жители, удря барабана, обявявайки на
всеки кръстопът, че „руски джигити – братушки, кубански казаци, днес ще направят една много хубава джигитовка“. Подгрявани от разкази на старци за „отдавна миналите дни на 1877 г., симпатизиращото на русите население на града,
от малките до най-големите, се стече на големия плац на 6-ти конен български
полк“. Преди началото на демонстрациите последни разпореждания дава есаул
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Астахов от I-ви Корниловски кубански полк. „Ето появиха се и джигитите... –
продължава своя репортаж вестникът на военното училище – на строеви коне
на 6-ти български конен полк, оседлани с казашки седла, в стройна редица, бавно се придвижват по плаца, отчетливо обърнали глави по посока на командира
на българския полк“. (В. „Кубанец Алексеевец“, бр. 7, 13 август 1924 г., 1–2)
Дошло време казаците да покажат своите умения с конете. Седемте джигити трябвало да изпълнят сложните си трикове само след три репетиции с конете, които преди това никога не били участвали в подобни демонстрации. Въпреки това казаците се справили отлично. Под аплодисментите на публиката те
демонстрирали игра на карти между двама ездачи, възседнали конете си един
срещу друг, кражба на булка, спасяване на ранен, атака с вик и стрелба на цялата група, изправена на седлата. „Джигитовката завършила с кавказка лезгинка5.
Възгласи на удивление неведнъж се изтръгнаха от гърдите на българите, които
награждаваха джигитите с бурни аплодисменти“, обобщава авторът на репортажа. (В. Кубанец Алексеевец, бр. 7, 13 август 1924 г., 2)
Когато сергиевци завършват образованието си и тръгват да си търсят работа, благодарение на полк. Златев „няколко от нашите музиканти бяха назначени
в духовия оркестър на харманлийския полк, получавайки веднага чин вахмистър, прилично възнаграждение и жилище“ (Каратеев 1977). Не всички били
споходени от такъв късмет. Повечето от завършилите училището офицери
трябвало да си търсят препитание по селата, на строежите и в тухларните. „За
тях оставаше да си намерят черна работа, но тя е по-добре платена, отколкото в
Югославия“, пише Каратеев. Дневната надница най-често се движела между 70
и 90 лева, което устройвало повечето руски емигранти. Често обаче възниквали
и комични ситуации. Много от руснаците, отивайки в селата, честно си признавали, че не умеят нищо, а други самонадеяно заявявали, че могат да вършат всякаква работа. Тях селяните бързо разконспирирали щом им връчели вила или
лопата. Почти всички белоемигранти си намерили работа, плащали им наравно
с българите.
Съдбата на някои руски работници била трагична. Такъв е случаят от 1924
г. при строежа на моста на р. Марица край село Любимец, което по това време е
в Харманлийска околия. Около 15 бивши възпитаници на военното училище в
Търново-Сеймен са наети за строителството му като дърводелци и ковачи. Двама от тях – Павел Захаров и Пьотр Митрофанов загинали по време на разразила се гръмотевична буря. Подробностите са оповестени в доклада на държавния
надзирател на обекта Николай Золотов, който също е от руски произход. В отчета си до Участъковия инженер в Харманли той описва в детайли трагичния
инцидент, станал на 1 юли привечер. (ДА-Хасково, ф. 213, оп.1, а. е. 13, л. 234)
Следобед трима руснаци нагазили във водата, за да укрепят дървените под5

Лезгѝнка – бърз, темпераментен танц, разпространен главно сред планинските народи на
Кавказ. Името му идва от лезгинците – народност от южната част на Дагестан и северен
Азербайджан. Изпълнява се от мъже соло, които са обикновено с ками, а може в дует от мъж и
жена.
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пори. Малко преди 18 часа Василий Михайловски отива в склада за материали.
На връщане завалял дъжд и той се скрива под моста. Въпреки лошото време,
Митрофанов и Захаров решават да се качат на скелето, за да довършат работата.
Точно тогава обаче гръм убива двамата работници. Единият увисва на тирантите си над реката, а другият пада във водата, откъдето е изваден след четвърт час.
За злополуката е информиран началникът на военното училище ген. Лебедев,
който подписва документите за смъртта им. (ДА-Хасково, ф. 213, оп.1, а. е. 13,
л. 242)
Нелепата кончина на казаците разтърсва не само руската общност, но и българската. Опелото на преждевременно отишлите си сотник Захаров и хорунжий
Митрофанов се извършва в претъпканата с народ малка църква в Любимец.
Парцелите за гробовете им били предоставени безплатно от местната управа.
„Най-уважаваният човек в Любимец – г-н Коларов произнесе дълбоко затрогваща реч, посветена на паметта на загиналите потомци на славните освободители. Руско благодаря за сърдечното внимание и искрено съчувствие на жителите
на Любимец“, завършва репортажа си училищният вестник (В. Кубанец Алексеевец, бр. 6, 8 юли 1924 г., 2).
Година по-късно руската общност е потресена от нова трагедия – самоубийството на ген. Леонид Болховитинов (1871–1925). Ерудиран учен и военен
специалист, той стига до чин ген.-лейтенант през Първата световна война. В
Руската армия на ген. Врангел е назначен за инспектор на класовете в Кубанското училище, с което през ноември 1920-а напуска Крим. Година по-късно
се озовава в Търново-Сеймен с юнкерското училище и заема същата длъжност
до 1924 г. След закриването му се мести в Харманли (Лучинский 2012: 545).
Често бил канен да изнася лекции пред офицерите, свързани с бойни операции
на руската армия (В. Кубанец Алексеевец, бр. 11, 31 януари 1925 г.). Съвсем неочаквано Болховитинов слага край на живота си на 8 юни 1925 г. Мнозина свързват това гръмко самоубийство с публикация в Съветска Русия в краснодарското
списание „Путь комунизма“ от 1922 г. (Лучинский 2012: 545).
Авторът Владимир Чьорни твърди, че Болховитинов бил негов агент и дори
по негова препоръка станал министър в Кубанското правителство. Генералът
отрича подобно сътрудничество, но в емигрантската преса версията е доста разпространена. Вероятно, за да сложи край на интригите и да запази честта си,
Болховитинов слага край на живота си. Според руския историк Юрий Лучински, макар че е самоубиец, той бил погребан в харманлийските гробища след застъпничеството на полк. Златев (Лучинский 2012: 548). Самият Чьорни пък
е разстрелян като „враг на народа“ през 1936 г.
Проследените дотук събития показват уважението, което засвидетелстват
едни към други българи и руси. Нито веднъж дошлите в Харманлийско емигранти не претендират гласно, че българите са длъжни да ги посрещнат и нагостят,
само защото техните деди са освободили страната им от османско владичество.
Нито възпитанието им на офицери, нито гордостта им позволява да предявяват подобни претенции. До скоро армиите на Руската империя и Царство Бъл-
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гария са воювали една срещу друга на фронтовете на Първата световна война.
Победи удържат българите, най-вече в Добруджа, където руската армия е разгромена. Нито един български офицер обаче не си позволява да унижи доскорошния си враг. Напротив – нашите сънародници подават ръка на изпадналите
в беда руски военни и цивилни. Самото общуване помежду им било улеснено от
обстоятелството, че българите гледат на руските емигранти като на наследници
на воините, загинали за Освобождението. И тогавашните руски емигранти никога не забравят, че България им е подала ръка в труден момент за тях. Винаги
го подчертават при подходящ случай и макар че положението им е доста тежко,
помагат с каквото могат на българи в беда, за което разказват следващите редове
на публикацията.
След края на Първата световна война страната ни е залята от много по-голяма бежанска вълна – от българи, бягащи от безчинствата на гръцките и турските власти. Русите предлагат помощта си, въпреки оскъдните си средства.
„Кубанец-Алексеевец“ призовава в края на 1924 г. белоемигрантите да съберат
средства за българските бежанци: „В днешно време няколко хиляди български
бежанци от Гърция и Турция пребивават в извънредно тежко положение… Наш
дълг, в знак на благодарност към приютилия ни братски народ, е да помогнем
според възможностите си“ (В. Кубанец Алексеевец, бр. 10, 19 декември 1924 г.,
1). В следващия брой се съобщава, че продължава „набирането на пожертвования в полза на българските бежанци“. За месец са събрани 265 лева, от тях 240
лв. са от руската общност в Харманли. Вестникът отново апелира: „Чувството
на благодарност към братския народ, дал ни подслон в тежките дни на изгнание,
изисква всеки от нас да внесе своята лепта, колкото може“ (В. Кубанец Алексеевец, бр. 11, 31 януари 1925 г., 2).
Не всички обаче са добре настроени към белоемигрантите, които често пътуват из околията, за да си търсят работа. Някои от тях се сблъскват с бандата на
Митьо Ганев, на когото Каратеев отделя цяла глава в мемоарите си. „През тези
години, и точно в нашия район, се подвизаваше неуловимият разбойник Митьо
Ганев, който в Южна България бил толкова прочут, колкото и незабравимият
Зелимхан“6. Мемоаристът пише, че бандитът не закачал руснаците – „и ние
спрямо него държахме строг неутралитет“. Тези безоблачни отношения продължили повече от две години, но след един инцидент чужденците станали кръвен
враг на разбойника, твърди Каратеев.
„От държавната банка в Хасково, намиращ се на 30 км от нас, трябвало да
пренесат с автомобил 5 млн. лева в учреждение в Харманли. Операцията се
подготвяла в строга тайна, но Ганев имал навсякъде свои хора и устроил засада
извън града. Щом се задал автомобилът с 2-мата банкови чиновници, шестима
бандити с револвери изскочили от храстите, преградили пътя и им наредили
колата да спре. Шофьорът, руски капитан, вместо да се подчини, дал пълна газ и
под дъжд от куршуми пробил засадата. Единият от чиновниците бил тежко ра6

Зелимхан Гушмазукаев (1872–1913) – известен кавказки разбойник.
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нен, но парите били спасени. Митьо Ганев побеснял. Цяла България повтаряла
неговата закана: „Руснак изтръгна от ръцете ми 5 млн., за което ще си плати с
главата, а и съотечествениците му да не очакват нищо добро от мен!“ (Каратеев 1977). Според Каратеев на шофьора дали голяма награда и го посъветвали
веднага да напусне страната, което той и сторил. „А ние, отивайки на работа, започнахме да се оглеждаме и понякога да носим със себе си револвери. За щастие
никой от нас не пострада“, продължава разказа си писателят. Дали тази гръмка история е вярна или е просто една легенда? Въпросът остава открит, докато
не се намери поне още едно потвърждение за обира. Засега обаче такова не е
открито нито в местните вестници, нито в полицейските доклади. Няма го и
в спомените на сподвижниците на Ганев, които се пазят в хасковския музей. В
действителност обаче има промяна в отношението на известния разбойник към
белоемигрантите в България. Той върши не само грабежи, за да финансира нелегалната комунистическа партия, но и убийства. Сред жертвите му е емигрантът Андрей Беликов – горски пъдар в хасковското лесничейство. Митю Ганев го
застрелял след като негови ятаци му се оплакали, че руснакът ги глобил, защото
ги хванал да крадат дърва от общинската гора. Ганев си отмъстил по много жесток начин. По негово нареждане отрязали главата на Беликов и я набучили на
кол (В. Хасковска поща, бр. 134, 28 септември 1924 г., 2). Това вероятно е една
от истинските причини за нарушаването на „строгия неутралитет“ между белогвардейците и бандата на Митьо Ганев.
Руски емигранти има не само в двете най-големи селища на Харманлийска
околия. Такъв е случаят с д-р Алексей Успенски, назначен за общински лекар в
село Елена през 1927 г. (Попов 1935: 23). Роденият в Ашхабад през 1892 г. медик се грижи за здравето на еленчани и жителите на околните села до смъртта си
през 1966 г. През 1931-ва той е настанен в къщата на Славчо и Груда Георгиеви,
които имат три деца.
Д-р Успенски се привързва към Славка – по-малката от двете дъщери. Затова в селото ѝ викали Докторова. Нейните спомени са най-ценният източник
за живота на този емигрант – човек на честта, отдаден на професията си. Бил
набожен, всяка неделя се черкувал до края на живота си, без да го е страх от
комунистическата власт. „Беше християнин в истинския смисъл на думата, не
вземаше пари от никого. Милостиви хора му оставяха по някой лев, месце, сиренце… Живееше като аскет“, пише Славка Янева (РИМ-Хасково, спомени на
Славка Янева). Д-р Успенски е член на местното поделение на „Фонда за закрила на децата“, (ДА-Хасково, ф. 263, оп.1, а. е. 1, л. 143) преподава и в откритото
през 1931 г. в селото Допълнително земеделско училище. Преди да пристигне
в България той е част от Врангеловата армия. Като потомък на аристократи д-р
Успенски не приема болшевишката власт и се бори срещу нея. Заловен е от червеноармейци и осъден на смърт, но когато го водят на разстрел от джоба му изпада лекарската диплома. Тя го спасява, защото имало ранени червеноармейци,
нуждаещи се от помощ. Съпругата на д-р Успенски обаче става жертва на разразилата се Гражданска война. Бременна в деветия месец, тя е жестоко пребита
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от червеноармейци. Ражда преждевременно момченце, което след кончината
ѝ е взето от 80-годишната леля на съпруга ѝ, впоследствие заточена в Сибир
(РИМ-Хасково, спомени на Славка Янева). Тази лична драма окончателно изпълва Алексей Успенски с ненавист към болшевиките, но лекарят остава верен
на своята родина – Русия и никога не приема СССР. Като български поданик
той подлежи на мобилизация, става ясно от справка за запасните офицери в
Елена, изготвена от кмета до началника на 30-о Военно окръжие (ДА-Хасково,
ф. 263К, оп.2, а. е. 1, л. 6).
През есента на 1941 г. д-р Успенски е изпратен в Беломорието като лекар в
6-ти харманлийски полк. В късната есен на с. г. в един от ресторантите на Кавала докторът става свидетел как пируващи германски офицери от СС вдигат
наздравици за предстоящото завладяване на Съветския съюз. Д-р Успенски става и казва високо, нарочно на руски език: „Матушку Русь никто не победит!“7.
Веднага е арестуван и предаден на Военния съд в Стара Загора. Щом в Елена
научили, че Докторът може да бъде осъден на смърт, пратили делегация в негова защита начело с бирника Железан Митев. По време на делото прокурорът
подканил д-р Успенски да се отрече от думите си. „Я сказал“8 – отговорил подсъдимият и повторил думите си, че Русия е непобедима. Изпратен е в концлагер край с. Динево заедно със своите врагове – комунистите. Еленчани отново
се застъпват за него и докторът е освободен в тежко здравословно състояние.
Дядото на Славка го прибира с каруца, а когато съселяните му научили, че Доктора се връща, изоставили работата си и празнично пременени се събрали да
го посрещнат. Мъже го пренесли на ръце до местността „Илескър“, където бил
приготвен курбан от два овена – за здравето на доктора. След гощавката отново на ръце той бил пренесен до дома си. Д-р Успенски се заклева, че с. Елена е
неговият пристан и ще лекува всички безплатно до края на живота си. Той изпълнява обета си, а на погребението му на 26 октомври 1966 г. се стичат не само
жителите на Елена, но и на съседните села (РИМ-Хасково, спомени на Славка
Янева).
В подножието на Родопите, в затънтеното селце Долно Съдиево9 цели 15
години преподава учителката от руски произход Наталия Смирнова. Тя е родена през 1899 г. в Нова Одеса, а започва работа в местното училище през учебната 1929-а. Дошла от с. Марийно10, след като се разменя с учителя от съдиевското
училище Петко Загоров. Вероятно причината да се премести е женитбата ѝ с
Петко Тенекеджиев, който в края на 30-те години е кметски наместник в Долно
Съдиево (ДА-Хасково, ф. 467К, оп. 1 а. е. 2, л. 20). Руската учителка преподава
на около 40 българчета и турчета от 1 до 4 клас. Месечната ѝ заплата е едва 1950
лева. За последно името на Н. Смирнова се среща през учебната 1944 г. Няма
7
8
9
10

Никой няма да победи Майка Русия! (прев. от руски).
Вече казах! (прев. от руски).
До 1934 г. се нарича Южно Съдиево, сега се намира в община Маджарово.
Днес част от Димитровград.
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данни за съдбата ѝ след преврата на 9 септември.
Много повече нейни сънародници-учители има в Търново-Сеймен. Найголямата руска гимназия у нас е настанена в местните казарми. Училището е
основано в края на 1920 г. в Галиполи, където в лагера за руски бежанци се озовават хиляди деца, гладни и необразовани. За тяхното спасение по инициатива
на Американския червен кръст най-напред е открит пункт за храна с детска градина.
На 7 февруари 1921 г. тя прераства в петокласна гимназия. На 29 юни на
специално тържество галиполийската гимназия приема името на главнокомандващия П. Врангел (В. Вестник правления Общества Галлиполийцев, бр. 8, август,
1924 г., 8). Година след основаването си тя е прехвърлена в Пловдив, а през есента на 1923 г. е преместена в Търново-Сеймен (В. Вестник правления Общества
Галлиполийцев, бр. 1, 31 декември 1923 г., 13).
Условията, при които учат руските гимназисти, били доста мизерни. Част от
издръжката е поета от Общоруския земски съюз на градовете в България. Неговият пълномощник Александър Арцишевски инспектира помещенията, в които
била настанена Галиполийската гимназия и в своя доклад описва доста тягостна
картина. Той изчислил, че заради липсата на водопровод всеки ден трябва да се
пренасят поне 25 бъчви с вода, което струвало 6000 лв. на месец. Арцишевски
докладва, че няма тоалетни: „За момчетата отходните места са на 100 крачки от
казармите, а за момичетата ще трябва да се строят на самия плац“ (ЦДА-София, ф. 166К, оп. 3, а. е. 143, л. 353). Учениците се хранят от една кухня заедно с
офицерите – бивши юнкери на двете военни училища, работещи в околностите
и останали да живеят в казармите. Въпреки трудностите училището се развива
добре. През януари 1924 г. руската емигрантска преса съобщава, че напролет
гимназията ще разполага с учебни стаи, в които ще могат да учат до 300 ученици, и с още 6 квартири за учителите и останалия персонал, просторна зала за
нуждите на интерната, а също и трапезария (В. Вестник правления Общества
Галлиполийцев, бр. 12, декември, 1924 г., 10–11). Врангеловата гимназия се превръща в най-голямото руско училище в България. През 1924 г. в него учат 305
ученици. (ЦДА-София, ф. 166К, оп. 3, а. е. 118, л. 4) Там се обучават най-вече деца на военни като в горните класове преобладавали юноши, надхвърлили
ученическата възраст, но минали през ада на Гражданската война. Десетина от
гимназистите, участвали в братоубийствените кръвопролития, били получили
вече офицерски чинове, а един от тях даже бил капитан. Според Каратеев гимназистките в горните класове били около двадесет.
За местното население галиполийската гимназия е прозорец към един непознат за него свят. Чрез своята образователна дейност учебното заведение
дава възможност на тукашните жители да се докоснат, повечето от тях за първи
път, до малко познатата руска култура. Търново-сейменци имат възможност да
гледат, макар и поставяни от ученическия театър, популярни драми на Чехов и
Островски, да присъстват на симфонични концерти, в чиито програми звучат
произведения на Чайковски, Глинка, Шопен… Тази активна дейност, наситена
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с много културни инициативи, е причина руските емигрантски и местни вестници да не пестят възторга си, когато пишат за училището. Те го определят, и то
съвсем основателно, като „културна институция, която може да служи за пример на българските просветни дружества в окръга“. (В. Вестник правления Общества Галлиполийцев, бр. 12, декември, 1924 г., 10–11). Училищният оркестър,
дирижиран от Борис Колчановски, получава национална известност. В началото на 1926 г. учениците-оркестранти са ангажирани за два концерта – на 12 януари в София и на 14-и в Перник. Вместо обаче да се върнат у дома след втората
проява, на 16 януари струнният оркестър отново се изявява на столична сцена
– „по желание на публиката“ (В. Подем, януари, бр. 8, 1926 г., 4). Общонационалното признание за Колчановски и неговите възпитаници идва само месец
след като в декемврийския си брой за 1925 г. излизащият в Търново-Сеймен в.
„Подем“ публикува възторжена статия за диригента и младите музиканти. Тя е
анонимна, но показва, че и в дълбоката провинция има кой да оцени талантливите деца и техния учител (В. Подем, декември, бр. 6, 1925 г., 4).
Българското правителство отпуска значителни средства за издръжката
на галиполийската гимназия в Търново-Сеймен, както и за останалите руски
учебни заведения у нас. През 1924-та училището е субсидирано с 936 000 лв.
(ЦДА-София, ф. 166К, оп. 3, а. е. 118, л. 4). Въпреки това две години по-късно
гимназията е закрита. Общото настроение сред местните жители по този повод
най-добре изразява в. „Подем“, който благодари на галиполийци „за доброто
тяхно приятелство и дружелюбност. Повечето от нас проявяваха интерес към
нея, когато тя раздвижваше със своите спектакли и концерти нашия духовен
мир. В Търново-Сеймен те оставят най-хубави спомени и добри приятели.“ (В.
Подем, бр. 16, 12 август 1926 г., 2).
След закриване на гимназията учениците и учителите са разпръснати в руските училища в София, Варна и Шумен. Станалият популярен в цялата страна
учител Б. Колчановски заминава за София, където в продължение на 4 години
преподава и ръководи струнния си оркестър. През 1930 г. той отпътува за Франция по покана на местни музиканти. До края на 20-те години повечето руски
емигранти напускат околията и страната в търсене на по-добър живот. Ген. Лебедев, който след закриването на военното училище оглавява руския гарнизон в
Търново-Сеймен, през 1931 г. заминава за Франция, а след това за САЩ, където умира през 1976 г. М. Каратеев отива до Стара Загора, за да си ушие цивилен
костюм, след което се мести първо в Белгия, а после и в Южна Америка. Там
заживява при своя баща, който е успял да напусне СССР (Каратеев 1977).
За част от руските емигранти обаче България завинаги се превръща във втора родина. Някои от тях остават в Харманли. Към 1934 г. руската колония в града наброява 60 души – 27 мъже, 19 жени и 14 деца. Почти всички имат работа –
4-ма служат в харманлийския конен полк, един търгува с платове, друг ръководи
строителни обекти в частна фирма, а трима събират яйца и кожи (Сп. Казаки за
границей, 1935: 57). Сергей Александров отваря ателие за шапки (ДА-Хасково,
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ф. 639К, оп. 1 а. е. 3, л. 31), а Владимир Биковски служи през 40-те години в
местната пожарна (ДА-Хасково, ф. 195К, оп. 1 а. е. 15, л. 6) Андрей Артемиев
се мести от Търново-Сеймен в Хасково, където става учител по музика (ДА-Хасково, ф. 132К, оп. 1 а. е. 8, л. 96) и диригент към хор „Родна песен“ (Граматиков 2016: 52, 70).
Подалият ръка на руските емигранти Пенчо Златев прави бърза политическа и военна кариера. Стига до чин ген.-лейтенант. Той е сред организаторите
на преврата от 19 май 1934 г., след който става военен министър в кабинета на
Кимон Георгиев, а в началото на 1935-та – премиер на България. С действията си ген. Златев обръща гръб на своите руски приятели от Харманли. Той е
сред радетелите за установяване на отношения със СССР през лятото на 1934 г.
Двадесет години по-късно по искане на Съветския съюз в страната ни е заличена бялата емиграция. Нейните представители са принудени да приемат българско или съветско гражданство. Въпреки това остават спомените за много руски
емигранти, допринесли за развитието на българската наука и култура.
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КОНСТИТУЦИОННИ РЕФОРМИ В СЪВЕТСКАТА ЗОНА:
ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКА
ОРГАНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ В КРАЯ НА 40-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК
Анна Кочанкова
CONSTITUTIONAL REFORMS IN THE SOVIET ZONE: INSTITUTIONALIZATION AND
POLITICAL ORGANIZATION IN BULGARIA IN THE LATE 1940S
Anna Kochankova
Abstract: The constitution accepted at the end of 1947 is a typical representative of the basic laws
of “popular democracies” that reproduce in various variations the Soviet constitutional model of 1936.
The report analyzes basic moments from the history of the constitutional text – the stages through
which it passes, the impact of the radical geopolitical transition on their own content. At the end of the
1940s the Bulgarian state and the Bulgarian society enter a new period of adaptation. The structure
and principles of the government change. An adaptation of institutions and cultural codes, which
have been brought in, which have not been reached through the evolutionary path, began.
Keywords: Institutions, constitution, Bulgarian state, Soviet zone

В нощта срещу 9 септември 1944 г. е извършен военен преврат. Отстранено е
правителството на К. Муравиев и рано сутринта е оповестена програмата на
отечественофронтовското правителство, начело с К. Георгиев. Политическата
ситуация няма историческо сходство. Превратът се осъществява паралелно с
навлизането на съветските войски в България и установяването на съветско военно и политическо присъствие в страната.
Един от най-важните механизми за контрол върху вътрешния живот на България е подписаното в Москва споразумение за примирие на 28 октомври 1944
г. Учредена е Съюзна контролна комисия (СКК) с тристранно представителство, за да следи за изпълнение на примирието под ръководството на Съветското главно командване. Съветското военно и политическо присъствие получава
широки права – свободно движение на военни части, контрол върху съобщителните средства и информационните източници; контрол върху стопанската
система. В съответствие със смисъла на Съглашението за примирие, съветската
мисия изгражда оперативен секторен апарат, обхващащ основни сфери на политическия и икономическия живот на страната. Като официален орган към
българското външно министерство е учредено Комисарство по примирието,
докато контактите с българското правителство се осъществяват в Председателството на СКК, съставено от висши съветски военни. Народнодемократичната
идея се налага като универсален модел за преустройство на страните от Източна Европа (Драганов 1989: 51–59; Баева 1989: 36–46).
Конституционният въпрос навлиза в дневния ред на българското общество
непосредствено след деветосептемврийските събития. В духа на отечественофронтовската платформа, сплотила лявата опозиционна коалиция през ля-
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тото на 1943 г., правителството на К. Георгиев прокламира възстановяването
на Търновската конституция и едновременно с това я нарушава. Някои от нарушенията изглеждат неизбежни, например редът, по който е назначено ново
Регентство1. Същевременно по политико-утилитарни съображения в първото
правителство на Отечествения фронт (ОФ) се учредяват министерства, както
и длъжности на министри без портфейл, в нарушение на чл. 161 от Конституцията. По този начин се подсигурява договореното паритетно представяне на
политическите групи, включени в Националния комитет на ОФ (НК на ОФ).
Приемат се и поредица от репресивни наредби-закони, които суспендират Търновската конституция.
БРП (к) бърза да отстрани своите опоненти в правителството и в НК на
ОФ преди свикването на Народното събрание. Проведените на 18 ноември
1945 г. парламентарни избори са важен момент във вътрешната консолидация
на властта. Официално оповестените резултати показват висок процент на доверие към правителството и политиката на ОФ. Конституира се хомогенен парламент, което гарантира прокарването на инициативите на политическата власт
и разчиства пътя за монополизирането на властта.
След възстановяването на парламентарния живот в края на 1945 г. се лансират познати идеи за реформи от междувоенния период, подновяват се традиционните дискусии за насоките и методите на стопанска политика и др. Сред
партниращите на БРП (к) партии се таят очаквания, че след предстоящето подписване на мирния договор и отеглянето на съветските войски, партийно-политическият живот в страната ще се демократизира. От своя страна опозиционните партии наричат себе си „отечественофронтовска опозиция“, т.е. прокламират
своята привързаност към автентичните идеи на Отечествения фронт. Но под
видимата политическа повърхност има друго развитие. Разминаването между
обществени очаквания, заявени намерения и реални посоки на развитие съпътства и историята на конституционния текст – от изработването на проекта на
ОФ, станал основа за обсъждане в VІ ВНС вариант, до приемането в края на
1947 г. на първата републиканска конституция.
Откъде произтича тази несигурност? Ще направя схематични бележки този
въпрос.
Съдбата на България е вплетена в динамиката на отношенията между съюзниците от антихитлеристката коалиция в процеса на мирновременното урегулиране. Една от характеристиките на историческия контекст, в който започва
разработването и обсъждането на новата конституция е нарушеният държавен
1

С министерско постановление правителството освобождава от длъжност регентите княз Кирил Преславски и ген.-лейтенант Н. Михов. С друго министерско постановление е назначен
нов регентски съвет в състав проф. В. Ганев (независим), Цв. Бобошевски (независим, бивш
член на правителствата на Ал. Цанков и А. Ляпчев) и Т. Павлов (общественик, комунист).
(Огнянов 1994: 13). Едва ли моментът е подходящ за свикването на Велико народно събрание, а конституционният ред е заобиколен година по-рано, при смъртта на Цар Борис ІІІ, пак
поради непригодността на конституционните изисквания в конкретната обстановка.
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суверенитет на България.
Важен елемент на историческия контекст, в който се изработват нови конституционни правила, е организацията на политическата власт. Демократичната фасада на отечественофронтовския режим се подсигурява от идейното многогласие на съставляващите го партии – БРП (к), БЗНС, НС „Звено“, БРСДП.
В исторически план, всички те проявяват антимонархически тежнения (през
различни периоди, под различни форми, в различна степен).
Между тях обаче има и съществени различия, отнасящи се най-вече до обхвата и методите на намеса на държавата в икономиката на страната, тъй като
политическите партии в ОФ представляват разнородни интереси. Сред част от
средите на НС „Звено“ е популярна идеята за „дирижираната икономика“ и засилване на индустриалното развитие, докато БЗНС стои зад традиционните си
идеи за преимуществена подкрепа на кооперативното сдружаване и селскостопанското производство.
Все пак стопанската платформа на ОФ се изгражда около засилената държавна намеса при възстановяване на икономиката на страната. През първата
половина на 1946 г. Върховният стопански съвет подготвя почвата за структуроопределящо планово развитие. Дейците на БРП (к) лансират тезата, че „отечественофронтовската икономика“ стои на базата на капитализма, съдържа елементи на нов строй и води към формация, различна от социалистическата. Този
вървеж е възможен, ако се завладеят някои от позициите на частния капитал и
преди всичко на едрия частен капитал.
Политическата платформа на режима се гради върху идеята за „нова демокрация“, „отечественофронтовската демокрация“, като характерен път на развитие, различен както от капиталистическия, така и от социалистическия. Преди
всичко в нея отсъства програма за радикални реформи от съветски тип, в съчетание с неизяснени концепции за характера и целите на отечественофронтовската власт. Този път на развитие се отличава с ограничен политически плурализъм и пропагандиране на хармоничното развитие на държавния, частния и
кооперативния сектор.
С програмната декларация на формираното през ноември 1946 г. ново
правителство, начело с Георги Димитров, в политическия речник на страната
се налага терминът „народна демокрация“ (Димитров 1954: 413). Народната
демокрация е несъветски път към социализъм, „без диктатура на пролетариата“
при хармонично развитие на държавния и частния сектор и подкрепа за патриотичните индустриалци.
Нов елемент в политическата система са властовите центрове извън системата на държавните институции, където се вземат важни решения по управлението на страната и се координират състава и задачите на партийните мандатьори в
държавната администрация. Ръководна роля има БРП (к). Важни политически
функции има и Националният комитет на Отечествения фронт – орган, който
осъществява координация между ръководствата на отечественофронтовските
партии, както и политически контрол над държавните институции. По съще-
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ство НК на ОФ прокарва политиката на БРП (к), подсигурявайки съгласието
и съдействието на ръководствата на партниращите ѝ партии. Други механизми
за подсигуряване на доминиращата позиция на БРП (к) са паралелният на държавните структури партиен апарат от отдели и сътрудници и централизираният
контрол на партийното ръководство върху неговите „мандатьори“ в държавната
администрация (Исусов 1983: 45, 51).
Конституционният въпрос преминава през различни фази. Първоначално новата власт лансира идеята за изменение на Търновската конституция, което е
напълно приемливо за реформаторските настроения, съпътстващи междувоенния период. В Тронното си слово при откриване на парламентарната сесия на
ХХVІ ОНС на 15 декември 1945 г. регентът В. Ганев изтъква, че една от задачите на парламента и правителство е да свикат Велико народно събрание, за да
се преразгледа Конституцията на страната (В. Стенографски дневници на ХХVІ
ОНС, І РС, кн.1, 4–5). Лидерът на Комунистическата партия Г. Димитров, а и
НК на ОФ, също поддържат идеята за изменение на Търновската конституция
(Методиев, Стоянов 1990: 12).
През лятото на 1946 г., след проведените от В. Коларов консултативни срещи с министрите на външните работи на СССР, САЩ и Великобритания, на
дневен ред е поставено ликвидирането на монархическото държавно устройство. В края на юли 1946 г. Народното събрание гласува Закон за допитване до
народа за премахване на монархията и провъзгласяване на Народна република
и за свикване на Велико народно събрание; Закон за реда, по който ще се извърши допитването до народа и избирането на народни представители за Велико
народно събрание. Използват се установени парламентарни процедури, но в същото време по непознат за българската държавност начин, в закона са вписани
основни принципи, върху които ще се опира новата конституция. Отпада и въпросът за изменение на Търновската конституция в републикански дух.
Референдумът за република е проведен на 8 септември 1946 г., а на 15 септември ХХVІ ОНС провъзгласява с декларация България за народна република. Монархическите институции, включително Регентският съвет, прекратяват
своето съществуване. В полза на държавата са отнети всички царски имоти, а
царското семейство напуска страната2. Учреденото с указ № 12 от 31 юли 1946 г.
Временно председателство на Републиката поема функциите на монархическия
институт. Оглавено е от председателя на ХХVІ ОНС В. Коларов, като в състава
2

Описани са имотите, също – царят не е лишен от българско гражданство. Царската династия
е лишена от владетелски, наследствени и имотни права. В полза на държавата се отнемат Софийският дворец, дворецът Врана, Ботаническата градина, Зоологическата градина, Естественоисторическият музей, Електрическата централа, автомобилният парк, конюшни, земи – 15
000 дка. Царят не е лишен от българско поданство. На 16 септември царското семейство напуска България – с влак отпътува за Цариград, а на 17 септември с параход заминава за Египет (гр. Александрия), където се установява на временно местожителство (Огнянов 1993:
123).
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му влизат подпредседателите на Народното събрание.
Въпросите на държавното устройство заемат централно място в предизборната борба за VІ Велико народно събрание (ВНС) На 4 октомври 1946 г.
е обнародван проектът за Конституция на НК на ОФ, в чиято основа заляга
предложеният от БРП (к) вариант. Проектът е съобразен с указанията на стратега на кампанията по референдума и изборите, В. Коларов. В духа на тезата, че
в България се изгражда особена политическа и икономическа система на народната демокрация Коларов пояснява, че не се касае нито за съветска конституция, нито за социализъм, а за една нова народнодемократична републиканска
конституция (Григорова 2013: 45). Свои проекти за Конституция изработва
Отечественофронтовската опозиция, Демократическата партия, Българската
лигата за правата на човека и гражданина (В. Ганев).
В проведените избори за ВНС БРП (к) печели със значителна преднина.
Най-значим резултат от тези избори е напускането на коалиционните принципи
на ОФ от 1944 г., вкл. принципа за паритетното представяне на отечественофронтовските партии във върховните органи на държавната власт. След изборите
отечественофронтовската коалиция прогресиращо се изпразва от съдържание.
Министър-председателят Г. Димитров започва активно да лансира идеята за
преход към социализъм по национални пътища, „без диктатура на пролетариата“. Според програмата на правителството икономическото развитие ще се направлява планово, ще се поощряват и облекчават кооперативните и държавните
форми, ще бъде запазена дребната трудова собственост. За да се смени стопанската система, общественият сектор трябва да получи известно развитие (ЦДА,
ф. 77, оп. 1, а. е. 159, л. 75).
Проектът за Конституция на НК на ОФ става основа за работата на Конституционната комисия, в която са включени всички парламентарни групи, начело
с д-р М. Нейчев, учредена след откриването на Великото народно събрание. За
образец при подготвянето на текста на основния закон служи конституцията на
ФНРЮ, от която се приема принципа на народовластието; особено ясно влиянието на конституцията на ФНРЮ Спасов вижда в обществено-стопанските
разпореждания в конституционния проект (Спасов 1947: 15). Методиев и
Стоянов изтъкват еклектичния характер на проекта на НК на ОФ, включващ
основни положения от Търновската конституция, от съветската конституция от
1936 г. и френския основен закон (Методиев, Стоянов 1990: 13). Вероятно
у самите му съставители няма достатъчна яснота относно характера и мащабите
на предстоящите реформи.
Работата на комисията е организирана по секции (Григорова 2013: 234–
294). Обект на разгорещени и обстойни дискусии са преди всичко текстовете,
отнасящи се до характера на републиканската форма на управление и до структурата на собствеността. Обект на бурни дебати е формулировката на чл. 1 относно републиканската форма на управление, определена като „представителна“. Опозиционните депутати търсят гаранции за запазване на парламентарната
форма на управление, поради което настояват в чл.1 изрично да бъде записано,
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че България е народна република с демократично парламентарно управление;
обявяват се против императивния мандат; против широките правомощия на
Народното събрание и за спазване на принципа на разделение и взаимно балансиране на властите.
Бурни разисквания предизвикват текстовете, дефиниращи структурата на
собствеността. Според проекта на НК на ОФ собствеността може да принадлежи на държавата, общините, кооперациите, обществените организации или
на частните физически или юридически лица (чл. 6). По отношение на частната
собственост обаче предложеният текст е условен: признава се частната собственост, а придобитата чрез труд и спестовност частна собственост се ползва с особена закрила (чл. 8). Опозиционните партии настояват да се гарантира конституционно неприкосновеността на частната собственост, както и реда, по който
е възможно да се извършва принудително отчуждаване на имоти за държавни
или обществени нужди.
Подписването на мирния договор на 10 февруари 1947 г. в Париж осигурява необходимите условия за стабилизиране на правителството и разчиства пътя
за ускоряване на реформите в страната. На 27 май 1947 г. започват парламентарните дебати по проектоконституцията, а два дни по-късно Н. Петков внася
проект на БЗНС-НП.
На 5 юни е свален депутатският имунитет на Н. Петков и опозиционният
лидер е арестуван. За да се осигури квалифицирано мнозинство от 2/3 за приемането на проекта на Конституционната комисия, земеделската опозиционна
група е отстранена от Народното събрание. На 20 юни 1947 г., в залата на Народното събрание присъстват 366 народни представители, за проекта гласуват
302. В нарушение на конституционното изискване, според което всички въпроси около преразглеждането на Конституцията (и приемането на нова Конституция) се решават с мнозинство от всички членове на Великото народно събрание
(в случая 465), конституционният проект е приет на първо четене (Огнянов
1993: 148–149).
На 11 септември, в изявление пред чужди журналисти в Председателството на републиката, В. Коларов заявява, че строителството на социализма вече
е поставено практически – и в областта на стопанството, и в организацията на
политическата власт (ЦДА, ф. 75, оп. 2, а. е. 7, л. 144, 180). Очевидно „Отечественофронтовската ера“ е изчерпала своите функции. Радикализирането на
политическите промени получава мощен тласък след проведеното от 22 до 28
септември в Шкларска Поремба, Полша, съвещание на девет комунистически
партии. Въплъщение на „новата линия“ е преразглеждането на конституционния проект, с участието на съветски специалисти по конституционно право.
Предложените изменения са съществени и подчиняват конституционния проект на идеите на съветския конституционализъм (Спасов 1947: 55).
Приетата в края на 1947 г. републиканска конституция е типичен представител на основните закони на „народните демокрации“, които в различни вари-
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ации възпроизвеждат съветския конституционен модел от 1936 г. Въведени са
чужди на българската държавна практика принципи и институции.
България е народна република с представително управление. Държавната
власт се осъществява чрез свободно избрани представителни органи и чрез допитване до народа (чл. чл. 1, 2). Но дефинираната в чл. 1 представителна система се различава съществено от парламентарната система, с характерното за нея
разделение на властите. Конституцията прокарва принципа на единство и неделимост на властта, като основен принцип в съветската конституция и в конституциите на държавите-реципиенти от Източния блок.
Въведена е система от конституционни органи, работещи в напълно непознати за българската държавна взаимоотношения и режим: 1. върховни органи
на държавна власт – Народно събрание и Президиум на Народното събрания;
2. органи на държавно управление; 3. местни органи на държавна власт; 4. народни съдилища и прокурорски надзор.
Народното събрание е върховен орган на държавната власт и единствен законодателен орган на Народната република България (чл. чл. 15, 16). Народното събрание е еднокамарно и се формира чрез всеобщи и преки избори за четири години (чл. 18). Въведен е императивен мандат: представителите на народа
във всички представителни органи са отговорни пред избирателите. Те могат да
бъдат отзовани и преди срока, в който са избрани (чл. 4).
Народното събрание избира Президиум на Народното събрание. Освен
това съставя правителството, решава въпросите на отстъпване, заменяване или
увеличаване на територията на НРБ, гласува държавния народостопански план,
гласува бюджета на държавата, определя данъците и реда за събирането им и др.
(чл. 17, т. 1, 2, 5, 6, 7).
В областта на държавното строителство, Народното събрание изменя конституцията, решава откриването на нови министерства, както и сливането или
преименуването на някои от съществуващите (чл. 17, т. 3, 4).
Чрез правомощията на Народното събрание придобива легитимност политиката на национализации и въвеждането на държавни монополи в редица стопански сектори. Според чл. 17, т. 8 Народното събрание „решава национализирането на стопански предприятия и въвеждането на държавни монополи“.
Президиумът на Народното събрание олицетворява принципа на единството на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Президиумът свиква
Народното събрание и насрочва избори за Народно събрание, а между двете
му редовни годишни сесии упражнява някои от функциите на Народното събрание (чл. 35, т. 1, 2, 12). Издава укази и дава тълкувания на законите (чл. 35,
т. 4, 5). Отменя постановленията и разпорежданията на правителството, ако те
не съответстват на Конституцията и законите (чл. 35, т. 13), т.е. упражнява контрол за конституционност. Упражнява правото на помилване (чл. 35, т. 6).
На Президиума на Народното събрание са възложени функции, присъщи
на държавен глава: представлява Народната република в международните ѝ от-
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ношения, назначава и отзовава по предложение на правителството дипломатически и консулски представители в чуждите страни и приема акредитираните
към него чужди представители (чл. 35, т. 8); насрочва избори за Народно събрание, обнародва гласуваните от Народното събрание закони (чл. 35, т. 2, 3) и др.
В политическата практика Президиумът включва представители на комунистическата партия и земеделците, а освен това и на различните етнически,
социални и професионални групи, представени в Народното събрание. Към
Президиума се създават специализирани комисии (Везенков 2001: 136).
По съветски образец Министерският съвет е определен като върховен изпълнителен и разпоредителен орган на държавната власт. В конституционния
текст са вписани 17 министерства; с мнозинство от повече от половината от народните представители Народното събрание може да открива нови министерства, както и да закрива, слива или преобразува някои от съществуващите.
Президиумът на Народното събрание може по предложение на правителството да назначава помощник-министри към различните министерства. В политическата практика за помощник-министри са назначавани и съветски поданици.
Учредени са нови държавни органи с ранг на комисии и комитети – Държавната планова комисия, Комисията за държавен контрол, Комитета за наука,
изкуство и култура. Министерският съвет „може да вземе под свое ръководство
известни клонове на управлението, като за целта образува комисии, комитети,
главни дирекции, дирекции, управления и служби, подчинени направо нему“
(чл. 43).
По нов начин са организирани институциите на местната власт и тези на
съдебната система.
Територията на страната се дели на общини и околии, а местните органи на
държавна власт са общинските и околийски народни съвети, избирани пряко от
населението за срок от 3 години (чл. 48). Местното управление се осъществява
от общински и околийски управи, които са определени в чл. 51 като изпълнителни и разпоредителни органи на общинските и околийските народни съвети.
Конституцията не прави разграничение между функциите и правомощията
на двете нива. Те изработват стопанския план и бюджета на общината и околията в рамките на държавния народостопански план и на държавния бюджет и ръководят провеждането им. Освен това се грижат за управлението на държавните
имоти и стопански предприятия на своята територия; грижат се за запазване
на обществения ред; за съблюдаване на законите и за защитата на правата на
гражданите; ръководят дейността на подчинените им изпълнителни и разпоредителни органи (чл. 49).
Съществени промени настъпват в организацията на съдебната власт. Прокуратурата е отделена като самостоятелна централизирана и йерархически подредена институция, начело с Главен прокурор, избиран на всеки пет години от
Народното събрание. Главният прокурор назначава и уволнява прокурорите
при съдилищата (чл. чл. 63, 64).
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Друга самостоятелна система в съдебната власт са народните съдилища,
възглавявана от Върховен съд на републиката. Въведен е принципът на избираемост на съдиите от всички степени и на съдебните заседатели, освен в изрично
посочените от закона случаи (чл. 58).
Напълно непознато за България е дефинирането на собствеността и на мястото на държавата в стопанския живот. Общонародната собственост е главна
опора на държавата за развитието на народното стопанство и се ползва с особена закрила (чл. 8). Прокарана е идеята за държавно ръководство в цялостния
стопански живот и плановото му ръководство. Фиксирано е правото на държавата да установява свои монополи в стратегическите отрасли на икономиката.
Чл. 10 обявява, че частната собственост и нейното наследяване, както и
частният почин в стопанството се признават и защитават от закона, като придобитата чрез труд и спестовност частна собственост и нейното наследяване се
ползват с особена закрила. Едновременно с това е записано и правото на държавата да извършва национализации – пълни или частични – на известни клонове
и предприятия от сферата на промишлеността, размяната, транспорта и кредита.
Налице е ново дефиниране на гражданските права и свободи, с приоритет
на социално-икономическите права: правото на труд и почивка (чл. чл. 73,74);
на пенсия, помощи и обезщетения в случай на болест, злополука, инвалидност,
безработица и старост (чл. 75); правото на образование (чл. 79). Държавата се
грижи за народното здраве, полага особени грижи за физическата култура на народа (чл. 81).
Очевидно е, че именно от края на 40-те г. на ХХ в. българската държава и
българското общество навлизат в нов период на адаптация. Променят се структурата и принципите на държавното управление и отново започва приспособяването на институции и културни кодове, които са привнесени, до които не се е
стигнало по еволюционен път. Възникват властови центрове извън държавната
организация. Настъпват радикални промени в социалната тъкан – в структурата на собствеността и организацията на икономиката, в структурата на обществената организираност, в мисленето за обществото.
Приетата в края на 1947 г. Конституция не ограничава обхвата и дълбочината на трансформациите в държавата и обществото. Започва нов преходен период в устройването на държавната организация и във всички сфери от организацията и дейността на обществото.
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ФРАГМЕНТИ ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО И СЪПЕРНИЧЕСТВОТО
ЗА ВЛИЯНИЕ МЕЖДУ СССР И САЩ: 1943–1945
Витка Тошкова
FRAGMENTS OF INTERACTION AND COMPETITION FOR INFLUENCE BETWEEN
THE USSR AND THE USA: 1943–1945
Vitka Toshkova
Abstract: The World War Two once again created a peculiar situation for a specific dialogue between the Allies. The present article is concentrated on the relation between the USSR and the USA
with attention to Bulgaria and her position in the Axis. At the beginning the Americans attempted to
contact Bulgarians and in 1943 the Office of Strategic Services (OSS), under command of W. Donovan, decided to examine a “O.S.S. Plan to Detach Bulgaria from the Axis”. The central question was
how to restrict the Soviet influence in South-East Europe and in Bulgaria. The conversation for an
Armistice were ended because the Soviet Union declared war on Bulgaria (September 5), crossing the
frontier several days later. The creation the ACC and the beginning of a strong soviet refusal to accept
western presence in every part under responsibility of the USSR formed the possibility to remove the
Cold War in 1945.
Keywords: USSR, USA, interaction, competition, influence, Cold war

Темата за отношенията в Антихитлеристката коалиция продължава да привлича изследователския интерес. Това прави и повторенията неизбежни. Но
независимо,че историографският масив е огромен все още има по-рядко срещани факти и интерпретации, които предлагат неизвестни детайли от диалога
между съюзниците, разгромили Оста. Специално внимание в материала е отделено на единомислието и противоречията в състезанието за спечелването на
България. В предисторията за поведението на София и Вашингтон се вписват
българската „символична война“, обявена на Америка на 12 декември 1941 г. по
искане на Берлин. Демаршът е реализиран след посещение на германския и италианския пълномощен министър при Иван Попов. Прочетена му е и е приета
за изпълнение декларация, в която се твърди,че „вследствие на общоизвестните
нападателни действия на Съединените щати силите на Оста обявиха, че се намират в положение на война с казаната държава…“ В официалното съобщение
на БТА е преповторено обвинението за извършените „нападателни действия“
от САЩ. В нотите обаче на Унгария и Румъния тактично е изпусната фразата за
американските „нападателни действия“. (Тошкова 2007: 161–162)
Много по-рано, след нападението на Третия райх, без обявяване на война,
срещу Съветския съюз на 22 юни 1941 г., САЩ не само очакват,че Съветската
армия ще прояви своята боеспособност, но веднага дават и принципното си съгласие да оказват помощ заедно с Англия на СССР в битката с нацистка Германия. (Спасов 2008: 423–424). Година по-късно, съобразено с мнението на Ф.
Д. Рузвелт, на 5 юни 1942 г. Конгресът на САЩ одобрява съвместна резолюция
за обявяване война на България, Румъния и Унгария. Не е направено разграничението, че български войски не се сражават на германо-съветския фронт.
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София посреща с мълчание решението на Вашингтон. Събитието, което много
скоро ще унищожи илюзията за „символичната война“, остава като че ли незабелязано от правителствените кръгове. Повече напрежение предизвиква уреждането на въпроса за финансирането на закритите мисии, тъй като американското
правителство възнамерява да блокира сумите в наличност в касите им. А в България се очертава известна диференциация в отношението към американските
авоари. Тези, идващи от САЩ, са блокирани още в началото на април 1941 г.
Влоговете обаче, които трябва да се пласират в страната, могат да се теглят. Това
положение продължава до датата, определяща задължителното деклариране на
цялото движимо и недвижимо имущество на гражданите на „неприятелските
държави“ (31 май 1942 г.), посочено в Закона за надзор върху имуществата на
„поданици на неприятелските държави“. По признание на Фл. Бляк законът не
се прилагал „стриктно“ към авоарите на Американския колеж, които се изплащали в левове и се използвали за ежедневни разходи, без рекомендацията на
администратора. Подобна толерантност на българските власти се признава и
при раздялата с американския легационен персонал след 12/13 декември 1941
г. Той (в състав от 9 души) напуска София на 25 декември 1941 г., в 23.00 часа.
Непосредствено преди заминаването Ърл уведомява Попов, че мисията на
Швейцария ще представлява интересите на САЩ в България. В прощалната си
визита при външния министър той е уверен отново, че българското правителство „дълбоко съжалява“ за разрива. Попов не пропуска да подчертае, че тази
стъпка е била предприета след принуда. Царят също демонстрира извинението
си като предоставя личния си вагон на пълномощния министър, за да пътува до
турската граница. Придружен е от Иван Станчов, представител на МВнРИ.
Още в края на 1941 година Съветският съюз показва боеспособност, с която
унищожава мита за „непобедимостта“ на хитлеристка Германия и завоюва признанието на западните си партньори в утвърждаващия се антифашистки съюз.
(Meacham 2004: 101–165). Контранастъплението на Червената армия при
Москва доказва, че прогнозите за краткотрайната ѝ издръжливост са „колосална грешка“. Тази оценка дава основание на Англия и САЩ да влязат и в договорни отношения със СССР. До известна степен решението е стимулирано от
посещението на В. Молотов в Лондон и Вашингтон през май-юни 1942 г. (Meacham 2004:167–214, 217–241) На 26 май с. г. в британската столица е подписан англо-съветски договор за съюз по време на войната и за сътрудничество и
взаимопомощ след извоюването на мира. По-малко от месец, на 11 юни 1942 г.,
е сключено във Вашингтон „Споразумение между Правителствата на Съюза на
Съветските Социалистически Републики и Съединените Американски Щати“
за принципите за взаимопомощ и воденето на войната срещу агресора. Документът е подписан от посланика на СССР в САЩ М. Литвинов и от държавния
секретар К. Хъл. (Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны Документы и материалы 1984: 198–202;
Roosevelt and Churchill. Their Secret Wartime Correspondence
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1975: 725–726) Въпреки обнадеждаващите жестове за сътрудничество между
държавите с различни обществено-политически системи, но с общ враг, единодействието не постига желаното от Москва откриване на Втори фронт още през
1942 година. Независимо от обещанията, той липсва и през 1943 година.Затова
пък именно през 1943 се провеждат достатъчно конференции, които поставят
на обсъждане (само между западния фланг на коалицията или с участието на
всички – Англия, СССР и САЩ) към коя невралгична точка да бъде насочен
следващият удар. В Казабланка (Мароко, 12–24 януари 1943) дебатите са за Сицилия или Сардиния като прелюдия за нахлуване в Италия. Дискутира се и състоянието на балканската съпротива. Спори се и по начините за приобщаването
на Турция. Неочаквано обаче, в заключителната пресконференция от 24 януари
американският президент обявява, че съюзниците ще искат „безусловна капитулация“ за членуващите във фашисткия блок. Формулата не е случайно хрумване
на Рузвелт. Оповестена, без да се уведомят К. Хъл и С. Уелс, тя отчасти се основава на меморандума, изработен от експертната група към Държавния департамент. Критиките и споровете по ефекта от нейното прилагане продължават
дълго. Но за момента „безусловната капитулация“ трябва да извини пред СССР
отлагането на Втория фронт. (Boll 1984: 7–28, 29–127, 128–155)
И все пак окончателният резултат от овладяването на о. Сицилия е капитулацията на Италия, подписана от маршал Бадолио и генерал Айзенхауър на 29
септември 1943 г. Следват и две конференции – в Москва и Техеран. Първата е
на тримата външни министри от 19 до 30 октомври 1943 г., на която се обсъждат мероприятията, необходими за съкращаване сроковете на войната и осигуряването на следвоенния мир. Одобрена е и идеята за създаване на международна организация за поддържане на международния мир и сигурност. Паралелно
с нея съгласие получава и създаването на Европейска консултативна комисия
(ЕКК) със седалище в Лондон и задача да подготви общите препоръки по приключването на войната, условията за капитулациите на вражеските държави и да
приеме „декларации“ за Италия, Австрия, за отговорностите на хитлеристите
за извършените престъпления. Особено внимание отново се отделя на Турция,
Балканите и „пробните мирни сондажи“ на хитлеристките сателити. България
все още не е регистрирана като търсеща спасение извън Оста, тъй като и дворецът, и правителството правят енергични опити за контакти само с мисии на
САЩ. Ето защо К. Хъл предпочита да спести информацията.
Почти в края на годината (от 28 ноември до 1 декември 1943 г.), вече споменато по-горе, в съветското посолство в иранската столица Техеран се провежда
и срещата на „голямата тройка“ – Й. Сталин, У. Чърчил и Ф. Рузвелт. Акцентът е
поставен върху активното включване на Турция във войната, последствията от
това за балканските страни и специално за България. Оправдан скептицизъм за
поведението на Анкара изразява Сталин.
Въпреки съмненията около намеренията на турското правителство, на втората (англо-американска) конференция в Кайро (2–7 декември 1943 г.) е реше-
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но да се сформира Обединено командване за Средиземноморския театър, начело с генерал Д. Айзенхауър. В неговия оперативен план спадат и операциите
в Гърция, Албания, Югославия, България, Румъния, Унгария, Крит, Егейските
острови и Турция, за да се контролират и подпомагат партизанските части и се
увеличи тяхната ефективност не само с пращането на оръжие, но и с действията
на съюзнически диверсионно-десантни части.
Двустранната съюзническа стратегия се обсъжда неофициално по време на
лондонската мисия на заместник-държавния секретар Стетиниъс (7–29 април
1944 г.) Продължават да се обсъждат политическите въпроси, засягащи „Италия, Югославия и Русия“, които остават апокрифни. Определени аспирации
за по-активни действия на Балканите, за да стигне до Виена преди Червената
армия, демонстрира Чърчил. Той настоява за овладяване на Истрия, Триест,
Фиуме. Рузвелт е по-въздържан. Президентът не възразява, но не обещава съдействие в планираната английска инвазия в Гърция. Операцията Чърчил мотивира с опасението, че „Русия ще влезе в България, Югославия и Гърция и
никога няма да излезе“. Рузвелт, напротив, е склонен да ограничи участието на
САЩ в овладяването на Европа. „Аз… не желая да контролирам Франция, а
също Италия и Балканите…“ Той подчертава, че реконструкцията на споменатите райони „не е наша естествена задача при отдалеченост на повече от 3 500
мили“. Подобни заявления дезориентират съюзниците от коалицията. Истинските мотиви са интерпретирани обстойно в редица научни анализи. Всъщност
Рузвелт е политик-реалист и проявената склонност към компромиси е свързана
с трезвата оценка за ролята на Червената армия, която в продължение на три
години се сражава с основните сили на Третия райх. Той не може да си позволи конфронтация с държава, от чийто военен потенциал зависи главно успехът
на битката за Европа, а се очаква и бъдещо съдействие в разгрома на Япония.
Оказва се, че перспективата СССР да бъде основният реализатор на победата
над Германия, докато съюзническите армии „прочистват“ Средиземноморието
или покоряват „по-дребните хитлеристки съюзници“ убеждава президента в изключителното военно и политическо значение на откриването на Втори фронт
в Нормандия. В неговите перспективни планове заедно с охраната на геополитическите граници на класическата демокрация в Западна Европа присъства и
съживяването на „американския престиж“ в Европейския югоизток. (Тошкова 2007: 172–173) Постигането на начертаните цели се експериментира чрез
прилагането на проект, изработен в Управлението на стратегически служби
(УСС), озаглавен „План за откъсването на България от Оста“ (от началото на
август 1943 г.). Подготовката за изпълнението на проекта съвпада с американските опити да се съгласуват разузнавателните операции на САЩ и СССР
чрез посещението на генерал У. Донован в Москва от 23 декември 1943 до 6
януари 1944 г. На 27 декември той запознава началника на съветското външно
разузнаване генерал-лейтенант П.Фитин и полковник Осипов (шеф на отдела
за подривни операции) с целите и дейността на УСС. Предлага размяна на ин-
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формация. Оказва се, че У. Донован твърде самонадеяно очаква сътрудничество
особено при изпълнението на българския сценарий. В разменените писма личи
руската сдържаност, а в исканата информация за Балканите се поставят въпроси
за положението в Германия.
Неохотно постигнатото споразумение за съветско-американско единодействие по линия на шпионажа в окупираните и сателитни територии не отменя амбициозния замисъл на генерал Донован. В началото на март 1944 г. той получава уговореното в Москва „проучване за България“. Първоначалната оценка на
доклада е твърде висока. Материалът преди всичко служи за доказателство, че
Москва е готова да сътрудничи с Вашингтон и с това да парира несъгласието на
директора на ФБР да се допусне реципрочна размяна на мисии между УСС и
НКВД.
Агентурният информационен масив, с който разполага УСС очертава параметрите на българските военни възможности. Но усилията на генерал Донован
да предизвика твърд ангажимент за преориентацията на София на този етап не
са особено резултатни. Очевидно е преувеличена ролята на страха от поредното
поражение, което българите трябва да понесат заради грешно избрания съюзник. Безпокойството действително е огромно, но то не води до прибързаното
решение за конфликт с Третия райх. Външнополитическата ситуация предлага примери, които засилват колебанията да се търси демонстративно път към
спасението. Общото отстъпление на германските армии не пречи на Берлин
да окупира Унгария (19 март 1944 г.). Отсъствието на западна инвазия на Балканите, която впрочем горещо желаят правителствата на всички сателити, охлажда намеренията за скорошно открито прехвърляне във вражеския лагер. Ето
защо след приключване на българо-американските договаряния в Истанбул и
Анкара контактите се възстановяват едва през юли. Тогава се започват отново и
дискусиите по „условията за капитулацията“ на България. Междувременно, на
6 юни 1944 г. е открит Вторият фронт. Събитието е фактически естествен помощник в пропагандата за близкото поражение на Оста и верижните загуби на
Райха. (Печатнов 2006: 99–298, 453–638) Отпадането на Румъния (23 август)
от оредялата коалиция е поредният сигнал за тревога. В България спасителният изход се търси от бързо сформираното правителство на К. Муравиев (2 септември 1944 г.). Шансът е проигран от неподходящо формулираната програма
за „пълен неутралитет“ (видим претекст) и от осигурения отказ представители
на лявата конфигурация Отечествен фронт да участват в кабинета. За Москва
решението вече е неадекватно на военнополитическата ситуация и затова се
предприема добре калкулиран военно-дипломатически натиск, който разчиства терена за очакващия своя час Отечествен фронт. В Кремъл имат готовност
да поемат дирижираната от западните съюзници българска преориентация.
Привидното спокойствие, с което съветското ръководство наблюдава преговорите за примирие в Кайро (сведени само до едно заседание на 1 септември),
преминава светкавично на 5 септември 1944 г. в обявеното „състояние на вой-
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на“ с България. (Спасов 2008: 484–486). Демаршът е очакван, но е проведен
без предварително уведомяване на съюзниците.. Именно този акт ще пренасочи
България в редиците на антихитлеристкия съюз, осъществил окончателния разгром на Оста. Лондон и Вашингтон са компенсирани с изпълненото обещание
българските части в Тракия и Македония да бъдат изтеглени преди сключването на Примирието. Решението не важи само за частите, които остават да се сражават в съветската оперативна зона, покриваща и Югославия.
На практика включването на Българската армия в оперативните планове на
Съветското командване започва на 9 септември 1944 г. В 22.00 часа на същия
ден с директива на Военния съвет на Трети украински фронт са прекратени „военните действия в България“. На 16 септември, с писмо на командващия Трети украински фронт маршал Ф. Толбухин до военния министър на „нова България“ генерал-майор Д. Велчев се съобщава, че „българските въоръжени сили
в оперативно отношение“ се подчиняват нему като „представител на военното
командване на съветските войски в България“. Добавено е, че „изпълнението на
оперативните заповеди за Българската армия ще се извършва само чрез българския Генерален щаб“. На 11 октомври генерал-полковник С. Бирюзов изрично
нарежда евакуацията на българските войски и администрация от гръцка и югославска територия да започне веднага и да приключи за 15 дни като предпоставка за провеждане на преговорите за примирие с България.. Те започват на 9
октомври 1944 г. в Москва и са инициирани от У. Чърчил, но не без съгласието
на Кремъл. Финалът е на 28 с. м. с подписването на Примирие с България. (Великите сили и България. Т. 1. Примирието 2014)
Бързината, с която се променя стратегическата обстановка на Балканите
след съветското настъпление в Румъния и съсредоточаването на армейските
части на Дунава в очакване да преминат българската граница е само една от причините, активизирали балканските проекти на У. Донован. Впрочем именно по
това време започва откритото състезание между САЩ и СССР за присъствие,
а по-късно и овладяване на балканския/българския терен, за да се утвърди политическото (и не само) влияние в региона. В един от американските анализи
за поведението на Москва в директното съприкосновение с пратениците на Донован в района е направен следният извод: „Очевидно е…, че руснаците… не
желаят дейността на УСС в Югоизточна и Централна Европа…“ Констатациите се появяват въпреки официално представеното и прието първо от Чърчил и
Сталин разделяне на зони на влияние (процентното споразумение, осъществено на 9 октомври 1944 г. и следващите дни), след пристигането на У. Чърчил в
Москва, за да обсъжда с Й. Сталин кой ще поеме отговорността да наблюдава
Източна и Югоизточна Европа. (Баев 2010: 29–37) Наред с общите задължения по тази задача У. Донован разпорежда да се внедрят сътрудници на УСС в
„Румъния, Югославия и другите балкански страни за нелегално разузнаване и
спасяване на пленените летци“. Основната разузнавателна група, ръководена от
Х. Харпър, първа пресича турско-българската граница на 6/7 септември, а на 8
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с. м. установява връзка с Щаба на войската (ЩВ). В разговорите на 9 и 10 септември с представители на „новия режим“, сред които е и министърът на войната Дамян Велчев, на Харпър се заявява, че трябва да установи „директни отношения с руснаците“, тъй като българските държавници (ОФ кабинет с премиер
К. Георгиев) признават „руския контрол, наложен от присъствието на руската
армия на българска земя“. Но те щели да сътрудничат тясно освен с Русия „и
с нейните съюзници“. За целта е създаден нов отдел, ръководен от полковник
Марков. На 18 септември чрез него е уредена и първата среща на Х. Харпър
със съветския офицер за свръзка подполковник Яцененко. Той се интересува от
задачите на групата, сред които спадат събиране на информация за Германия и
нейните сателити. Визитата приключва с уверенията на подполковник Яцененко, че съветските военни власти желаят да сътрудничат по поставените въпроси.
Х. Харпър смята срещата за официално представяне на американската мисия
пред Съветското командване. Но само след седмица, на 24 септември, Харпър
е повикан да се яви в съветското представителство, за да му бъде съобщено че
„правителството на Съединените щати не е представило на руското правителство… официална нота за намерението си да изпрати военна мисия в контролираната от руснаците територия“. Ето защо Съветското върховно командване
отказва на американската мисия правото да продължи работата си и тя трябва
да напусне България. Същото искане е отправено и към двете британски мисии.
След безрезултатен протест, на 26 септември, групата на Харпър заминава за
Турция. Скоро забраната е отменена и на 5 ноември Х. Харпър и сътрудниците
му се връщат в София. На срещата с полковник Зайцев е направена забележка,
че действията на разузнавачите ще дублират работата на Съюзническата (Съюзната) контролна комисия (създадена е на 28 октомври 1944 г.) Критики към
представителите на УСС се произнасят и от пристигналия на 19 ноември в София политически представител М. Барнс. Според него УСС била организация
от „строители на империя“, които нямали усет към тънкостите на външната политика. Без съмнение, дейността на Харпър дразни и свои, и чужди. При това
този път е забранено да се напуска столицата без разрешение на милицията. На
3 декември в Щаба на Съюзническото командване за Средиземноморието е съобщено, чу „Руското върховно командване е против присъствието на мл. лейт.
Харпър… и неговата разузнавателна група“ в страната. Препоръчва се те да бъдат
„отзовани“. Оттеглянето на мисията става в интервала между 12 и 30 декември
1944 г. Следва предложението напусналите да бъдат заменени с двама-трима
офицери от УСС, които да бъдат прикрепени към американската военна мисия
в СКК, ръководена от генерал Крейн. (Boll 1985: 90–98, 101–106, 111–114).
Примерите достатъчно красноречиво илюстрират симптомите за изостряне
на отношенията между съюзниците. Безуспешни са и опитите на У.Донован да
спаси УСС като подготви преобразуването му в Централно разузнавателно управление с одобрението на Ф. Д. Рузвелт. Самият президент е атакуван в пресата, че иска да създаде ново „гестапо“. Наред с демонстративните вътрешни про-
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тиворечия се появяват и откази, които засягат конкретно България. Интересна
е в този смисъл дискусията около предявеното от правителството на К. Георгиев искане страната да бъде призната за „съвоюваща“ държава. Във връзка с това
на 1 март 1945 г. в СКК е връчена „подробна нота“. Искането на кабинета се
посреща резервирано в Москва. Вишински отговаря, че ще запознае съветското
правителство с молбата на София и „при случай… ще гледам да направя нещо,
за да дадем онова морално удовлетворение, от което антифашистка и воюваща
България чувства нужда“. Напомня се, че Съветският съюз не решава проблемите сам: „У нашите съюзници има напластено едно лошо чувство срещу България, за което не можем да не държим сметка“. Внушението за „омразата“ на
Великобритания и САЩ към България се използва като аргумент, за да се заставят българските управляващи да редуцират претенциите си и преди всичко
да бъдат доволни от съветското покровителство.
Същевременно се засилват атаките на българските власти срещу американските и английските довереници в средите на останалите партийни формирования, състезаващи се с БРП (к). Смъртта на Рузвелт (12 април 1945 г.) и капитулацията на Германия освобождават антисъветските настроения в новата
администрация, оглавявана от Х. Труман. Борбата за опазване на американския
престиж в Източна Европа достига кулминацията си в България с две събития –
бягството от домашен арест на д-р Г. М. Димитров (24 май 1945 г.) в резиденцията на М. Барнс (след неуспешен опит да бъде приютен от англичаните) и отлагането на изборите, насрочени за 26 август. И в двата случай Москва отстъпва с
калкулирани бъдещи дивиденти. Те се отнасят първоначално до приемането на
генерал Вл. Стойчев за политически представител на България във Вашингтон
и съгласие д-р Г. М. Димитров официално да напусне страната. Колкото до отлагането на изборите, Държавният департамент нарича отсрочването „победа“. М.
Барнс обаче смята, че е рано да се организира „пир“. (Тошкова 2007: 212–214)
Той оценява постъпката на Москва само като „временно забавяне“. Иначе целта
щяла да се преследва до „крайната победа“ на комунистите и СССР в България
и в Източна Европа. (Калинова 2004: 268–439)
Събитията от есента на 1945 г. увеличават вътрешнополитическото противопоставяне. Американският успех в защита на опозицията не се повтаря при
изборите от 18 ноември с.г. Открива се дълга и мъчителна съветско-американска
дискусия за възможностите да се съхрани ОФ като „политическа комбинация“,
която да е в състояние да управлява България според предписанията, дадени в
Ялта и Потсдам. Опити да се защити тази концепция (поради невъзможността да се постигне повече на Лондонската конференция на външните министри
през септември 1945 г.) се правят на следващата среща в Москва през декември с. г. Инициативата да се запази първоначалният облик на отечественофронтовската коалиция идва от американския емисар Марк Етридж. Целта е да се
защити определен управленски терен за опозицията и да ѝ се осигурят трайни
обществено-политически привилегии. Внушенията да се постигне специално
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споразумение със съветското ръководство, за да бъде спасен Земеделският съюз
са изречени неочаквано в началото на ноември от приютилия се в САЩ д-р Г.
М. Димитров. Той съжалявал, че „овреме не се е разбрал с руснаците“, допуснал
да започне вестникарска кампания срещу него и едва тогава отишъл при съветските представители, но било вече късно.
Видимите признаци на нарастваща съветско-американска конфронтация
през първите месеци на 1946 т. не са провокирани единствено от сблъсъка на интереси в България. Постепенното неутрализиране на българската политическа
опозиция е само фрагмент от общата стратегия на втвърдяване на отношенията
между СССР и САЩ. Изострянето на диалога става публично достояние с речите на Й. Сталин (9 февруари 1946 г.) и на Чърчил в присъствието на Труман
във Фултън, щата Мисури, на 5 март. Целенасочено и методично се извършва
ограничаване на възможностите за оцеляване на западните симпатизанти в управлението на страната. Битката с опозицията обаче продължава, подпомогната
от съветските покровители, и завършва с нейния погром. Окончателната подготовка на Мирния договор с България (есента на 1946 г.) и неговото подписване
и ратифициране през 1947 г. откриват повече възможности за смазване на опозиционните групи и дори физическото унищожаване на техните лидери (Никола Петков е осъден на смърт и екзекутиран на 22 срещу 23 септември 1947 г.) С
възражения срещу бруталните действия, но и с примирение, че след закриване
на СКК и изтегляне на съветските военни формирования ще има повече начини да се бранят правата на опозицията, Министерството на външните работи е
уведомено за готовността на американското правителство „да установи дипломатически отношения с България“. От допълнителните обяснения става ясно,
че по този начин Вашингтон ще бъде осведомяван за развитието на събитията в
България, а също ще може да защитава по-добре американските интереси. Това
не означавало, че американското правителство „извинява различни постъпки
на българското правителство, отричащо на българския народ известни основни
свободи“.
Подобно поведение вашингтонските лидери изповядват отдавна. Но именно желанието да имат някакво участие в политическия живот на България още
при нанасянето на последните удари върху Оста предизвиква конфронтационните сблъсъци между САЩ и СССР по-рано, през 1944 (изгонването на разузнавателните екипи на УСС) и през 1945 г. с опитите да се запази подобаващо
място в управлението на България за политическата опозиция. Наблюдаваните битки за изтръгване на участие и свободно съществуване (с действия, неодобрявани или забранени от СКК) дават основание за изтегляне началото на
Студената война още през 1944/1945 г. Хипотезата е обоснована с изложението
в статията.
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ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА В СОВЕТСКОЙ ГЕОПОЛИТИКЕ ПОСЛЕ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Татьяна Б. Волокитина
EASTERN EUROPE IN THE SOVIET GEOPOLITICS AFTER THE WORLD WAR II
Тatyana В. Volokitina
Abstract: The article analyzes the main directions of soviet geopolitics after the Second world war
and especially those related to the region of Eastern Europe as the most important component of the
sphere of influence of the USSR. The main goals of Moscow’s foreign policy are formulated, and an attempt is made to trace the methods of its implementation by the soviet leadership.
Keywords: Eastern Europe, anti-Hitler coalition, national security strategies of Western allies and
the USSR, soviet geopolitical concept, people’s democracy as a temporary alternative to the soviet model of socialism, “sovietization” of the region

Давно подмечено, что усиление интереса людей к прошлому во многом объясняется сложным и неоднозначным настоящим и что ответы на многие трудные
вопросы дня сегодняшнего они пытаются найти в истории. В полной мере это
касается как оценок советских геополитических интересов на рубеже войны и
мира и в первые послевоенные годы, так и событий недавнего социалистического периода в странах Восточной Европы.
Целеполагающие установки советской внешней политики на заключительном этапе Второй мировой войны основывались на геополитической концепции территориальной мощи как залога национальной безопасности Советского
Союза. Все сопредельные государства, включая Турцию, Иран и Афганистан,
испытали воздействие этой политики. Для сверхдержавы стал актуален выход
в Мировой океан через Арктику, Балтику, Средиземноморье (Черноморские
проливы) и Персидский залив, равно как и создание по периметру западной
границы СССР „пояса безопасности“. В этом своеобразном санитарном кордоне буферную роль предстояло играть вошедшим в советскую сферу влияния
государствам с дружественными Москве политическими режимами.
В наши дни геополитические интересы СССР в послевоенной Восточной
Европе и методы и последствия их реализации активно обсуждаются не только в научном мире, но и в обществе, особенно в странах бывшего „социалистического лагеря“. При этом на передний план неизменно выдвигается проблема „советизации“ региона, то есть внедрения советской экономической и
общественно-политической модели.
Современность доказывает уязвимость истории в условиях меняющейся политической конъюнктуры, дает примеры ослабления, а нередко и сознательной „перезагрузки“ исторической памяти общества. Поистине огромных
масштабов достигло новое мифотворчество. В известной мере противостоять
этому процессу способно расширение корпуса аутентичных источников, позволяющее по мере накопления эмпирического материала верифицировать те
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или иные события, факты, оценки и характеристики. Перед исследователями
открываются новые возможности в изучении различных сторон исторического процесса, превращая картину прошлого в стереоскопичную. Но реализовать
эти возможности оказывается делом исключительно трудным и едва ли полностью достижимым. Подтверждением тому может служить опыт „архивной революции“ в России в первой половине 1990-х годов, когда в научный оборот было
введено большое количество ранее засекреченных документов, в том числе по
ключевым проблемам истории послевоенной Восточной Европы и роли в ней
„советского фактора“. Развернувшиеся в то время острые научные и публицистические дискуссии отразили разные подходы к источникам и разные варианты их интерпретации. Следствием явились взаимные обвинения участников в
предвзятости и необъективности изучения истории. Собственно, ничего нового в подобном явлении нет. Напомню в связи с этим высказывание выдающегося французского историка-медиевиста, одного из последователей знаменитой
школы Анналов Жака Ле Гоффа (1924–2014): „Историки не могут быть совершенно объективными. История по своей природе рождает эмоции. История,
исключая бесспорные факты, основывается, прежде всего, на интерпретации и,
до известной степени, допускает существование многих истин“ (Цит. по: livejournal.com). Добавлю от себя, что именно эти „многие истины“ стимулируют дальнейшие исследования.
Предлагая в настоящей статье свои оценки геостратегических интересов
Москвы и свое видение проблемы „советизации“ Восточной Европы, замечу,
что профессионалы-историки и сегодня не имеют однозначного ответа на вопрос, чтó хотел „вылепить“ Сталин из указанного региона непосредственно после войны. Характерно, что оценки его состояния, дававшиеся советской стороной и ее западными союзниками, удивительным образом совпадали. Нарком
иностранных дел СССР В.М. Молотов подчеркивал, что послевоенная Восточная Европа находилась „в жидком состоянии“ (Молотов 1991: 86), а американский дипломат Дж. Кеннан сравнивал ее с „пластичной и податливой массой“ (Кеннан 2002: 422). Фактически оба политика отмечали политическую и
идеологическую „аморфность“ региона. В их определениях нет и намека на начавшийся или тем более набиравший ускорение процесс „советизации“ Восточной Европы. Вполне реальными представляются разные подходы к вопросу о
будущем устройстве региона, появление альтернативных проектов и программ.
На завершающем этапе военного противостояния Восточная Европа, как
и весь мир, переживала колоссальный взрыв „народного радикализма“ (Милибенд 1964: 381–382). В атмосфере неумолимо приближавшегося разгрома
фашизма народы испытывали небывалый энтузиазм и веру в возможность улучшить и усовершенствовать мир. Маятник общественных настроений вполне
определенно смещался влево, что делало невозможным простое возвращение
к довоенным структурам, даже в их либерально-демократическом варианте. В
европейских интеллектуальных кругах, осознававших свою роль и растущее
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значение в общественной жизни, зрело ощущение, что мировая история предоставила человечеству шанс политического, социального и идейного обновления
демократии и что весь вопрос состоит лишь в том, как этот шанс использовать
(Стыкалин 2001: 111). Тяга к подлинной демократизации, намерение не допустить ужасов третьей мировой войны становились определяющими чертами нового времени и нового мышления. При этом европейцы не испытывали
страха перед социализмом как общественной системой и признавали реальную
перспективу его утверждения в разных возможных модификациях, включая советскую (Волокитина 1998: 205). Во многом подобные настроения объяснялись огромным авторитетом Советского Союза, вышедшего из глобального
конфликта великой державой и принятого, как подчеркнул на Тегеранской конференции президент Ф. Рузвельт, в „новую семью“ великих держав (Тегеран,
Ялта, Потсдам 1970: 38). В мире возник небывалый интерес к советской социалистической системе, в условиях которой были организованы победоносные военные усилия. „Это были годы, – вспоминал позднее польский политический деятель М. Раковский, – когда самые светлые умы мира однозначно высказывались за социализм…“ (Rakowski 1991: 7). Новые веяния хорошо прочувствовал и Ф. Рузвельт, считавший, что „мир идет к тому, чтобы быть после
войны гораздо более социалистичным…“ (Roosevelt 1949: 253). Постепенно
оформлялось понимание, что следствием войны может стать сотрудничество
разнородных политических сил на антифашистской, демократической основе.
Вот как описывал свои ощущения известный венгерский философ и литературный критик Д. Лукач: „Я чувствовал, что мы вступили в абсолютно новую эпоху, когда… возможен союз всех сил демократии – и социалистов, и буржуазных
демократов – в борьбе с реакцией“ (Цит. по: Стыкалин 2001: 109).
Подобные настроения, являвшиеся массовыми, не могли не повлиять на
отношения союзников к СССР, на оценки его роли в войне и в послевоенном
мирном урегулировании. Это было особенно важно, поскольку к концу военного противостояния связывавший „большую тройку“ стратегический интерес
(разгром Германии и Японии) стал постепенно ослабевать, и на первый план
все более отчетливо выдвигались собственные национально-государственные
интересы союзников, прежде всего в сфере обеспечения своей безопасности в
мирное время.
Главная мировая держава – Соединенные Штаты Америки гарантии своей безопасности усматривала в утверждении лидерства, укреплении военностратегического превосходства, сохранении глобального военного присутствия
в ключевых районах мира для подавления потенциального агрессора, в распространении американской экономической модели. Сухопутное пространство
Евразии стало рассматриваться Вашингтоном как требующий американского
контроля „хартленд“, как ключ к мировому балансу сил.
Подобный подход нашел выражение в датированной январем 1945 г. записке Дж. Кеннана руководителю восточноевропейского отдела Государствен-
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ного департамента США Ч. Болену, в которой автор указал, что „цели России
не только не согласуются с основными традициями Центральной и Западной
Европы, они также противоречат нашим (то есть американским. – Т.В.) интересам“ (Путь к Великой Победе 2015: 728). Весной 1945 г. оценка Кеннана ужесточается: он отмечает „упорную экспансию России“ на Западе и Востоке как „характерную черту русского мышления“ (Путь к Великой Победе
2015: 844). Жесткой категоричностью отличалась и позиция американских разведывательных структур: зимой-весной 1945 г., характеризуя послевоенный потенциал и намерения СССР, аналитики подчеркивали исходившую от Москвы
вероятную угрозу (Путь к Великой Победе 2015: 699), а „будущий военный
потенциал России“ считали главным императивом складывавшейся обстановки
(Печатнов 2006: 15).
Великобритания стремилась укрепить свой имперский статус, сосредоточивая внимание на традиционных сферах влияния Британской империи (Средиземноморье, Ближний и Средний Восток), а также рассчитывая обрести новых
союзников в Европе и поддерживать „особые отношения“ с США. Лондон и
Вашингтон сближал общий интерес – сдержать распространение советского
влияния, блокировать появление на международной арене нового, советского,
гегемона, способного бросить вызов Западу. Но в военных условиях приоритет
был отдан все же политике компромиссов, в силу чего Тегеранско-Ялтинские
договоренности, закрепившие баланс сил и сферы ответственности, до определенного времени устраивали как западных союзников, так и советское руководство (Пихоя 1998: 29). Вольно или невольно главные игроки на политической
сцене обратились к опыту прошлого: подобный баланс являлся краеугольным
камнем действовавшего в XIX в. „европейского концерта“.
Будучи политиком-реалистом, Сталин воспринял перспективу складывания двухполюсного мира, однако в его бесконфликтность не верил. Действительность подтверждала опасения советского лидера: постепенно накапливавшиеся межсоюзнические противоречия (в их эпицентре оказались проблемы
обращения с Германией и будущего Восточной Европы) вытесняли прежние
традиционные заявления американской администрации об отсутствии у США
„жизненных интересов“ в этом регионе (Lynn 1974: 378). Так, во время подготовки мирных договоров с бывшими германскими сателлитами США и
Великобритания уже активно пытались, как подчеркивается в американской
историографии, „просунуть ногу в дверь, ведущую в Восточную Европу“ (Цит.
по: Язькова 1991: 71). Опасения западных союзников, что Советский Союз
потребует за свой вклад в победу чрезмерно большую геополитическую „цену“,
усиливались. На Западе исходили из того, что отныне ему предстоит иметь дело
не просто с „доблестным союзником“, а с военной сверхдержавой, наделенной
глобальными амбициями.
Весной 1946 г. данный подход стал основой качественного сдвига в стратегической парадигме Запада – от сотрудничества с СССР к жесткому противостоянию с ним. Это отчетливо отразила речь У. Черчилля в Фултоне (Пе-
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чатнов 2006: 8). Именно после Фултона западные союзники пересмотрели
принципиальный вопрос о законных интересах безопасности СССР: прежнее
понимание „советского поведения“ уступило место педалированию „советской
угрозы“, якобы основанной на беспредельном экспансионизме.
К тому времени положение СССР на международной арене было весьма
сложным и, по оценке французского историка Н. Верта, „в высшей степени парадоксальным“ (Верт 1992: 314). Так ученый определял возникший существенный разрыв между видимой ситуацией (все еще сохранявшийся „эффект Сталинграда“) и реальным раскладом сил на мировой арене. Лежавшая в руинах
советская страна не могла соперничать с Западом, и прежде всего в сфере новых технологий (машиностроение, электротехническая и атомная промышленность) (Нежинский, Челышев 1995: 12). Понимание возможных серьезных
последствий подобного отставания требовало от советского руководства четкого определения стратегического курса в условиях складывавшегося биполярного мира. Был ли этот курс непосредственно по окончании войны, как считают
некоторые исследователи, экспансионистским, наступательным, агрессивным,
отражавшим лишь идеологизированное мышление советских руководителей
при отсутствии какого-либо логико-рационального начала? Или, напротив, направленным на поддержание баланса мировых сил, прагматичным и осторожным? Кем был советский лидер – твердым марксистом-ленинцем или прагматиком? (Замечу, что этим вопросом задавались и западные союзники. Черчилль,
например, считал Сталина „реалистом“). Мнения исследователей разнятся,
причем, до недавнего времени в бóльшей части работ преобладал обвинительный для советской стороны уклон, что вполне соответствовало триумфалистской версии происхождения холодной войны. Думается, что внимательное
прочтение новых документов дает основание уточнить детали, сформулировать
корректные выводы.
Учитывая уроки предвоенного периода и самой войны, Москва исходила из
необходимости решить главную для себя геополитическую задачу: обеспечить
безопасность СССР, надолго обезвредив главных агрессоров – Германию и
Японию, не допустить в будущем формирования в Европе коалиции государств,
настроенных к СССР враждебно и превосходящих его в военной мощи. Не будучи в современном значении слова геополитиками, советские руководители
размышляли, тем не менее, в соответствии с используемым в наши дни набором
геополитических факторов безопасности страны: размерами и освоенностью
территории, протяженностью и состоянием государственной границы, характером отношений с сопредельными странами, геостратегической инфраструктурой (Факторы 2017). Советская концепция безопасности базировалась на
постулате: чем больше территория страны, тем выше уровень ее безопасности1.
1

В июне 1946 г. на такое толкование концепции безопасности советским руководством обратил внимание советский дипломат М.М. Литвинов в беседе с корреспондентом американской
телерадиосети СBS в Москве Р. Хоттлеттом (Холловэй 1997: 226).
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Отсюда настойчивое желание советского руководства, прежде всего, восстановить довоенные границы СССР (то есть в том виде, в каком они существовали
на июнь 1941 г.). И эту позицию оно неоднократно излагало перед союзниками
на протяжении всего военного времени. В Москве были убеждены, что право
признания своих законных интересов безопасности, как и равное с Великобританией и США участие в послевоенном мирном урегулировании, советская
страна обеспечила своим решающим вкладом в разгром фашизма и принесенными ради этого колоссальными жертвами.
Важно подчеркнуть, что поначалу западные союзники считали эти запросы „русских“ вполне обоснованными, демонстрировали понимание советской
позиции. Известны, например, заявление А. Идена о главной цели Москвы –
„обеспечить максимальные границы будущей безопасности России“ (Цит. по:
Ржешевский 2004: 54), или оценка Дж. Кеннаном намерения Сталина „обеспечить России защитную зону против нападения с запада“ (Кеннан 2002:
147). Под „западом“ понималась в тот момент Германия.
Документы свидетельствуют о том, что и советская сторона, и западные
союзники опасались возможной германской угрозы, быстрого восстановления экономического и военного потенциала Германии, размышляли о необходимости ее „обезвреживания“ на длительный срок. Сталин последовательно,
в беседах с поляками и югославами на протяжении апреля 1944–июня 1945
г., сокращал срок, отводимый им на возрождение Германии, – с 20 до 12–15
и, наконец, до 6 лет (Восточная Европа в документах 1997: 38; Djilas
1977: 437–438; AAN: 40–41). Резонно задаться вопросом о причинах этого.
Можно ли, например, предположить, что советский лидер допускал изменение
позиции Запада по отношению к Германии и непосредственную помощь союзников поверженному противнику? Отдельные факты указывают, что Сталин
не исключал такой возможности. Так, в марте 1945 г., во время пребывания в
Москве чехословацкой делегации, он вполне определенно заявил о намерении
союзников „спасти немцев и сговориться с ними... обойтись с ними помягче“
(Сталин 2006: 361). Но исследователям известны также и заверения западных
союзников о необходимости „сдержать Германию“, создать против нее „общую
систему обороны“ в Западной и Восточной Европе (об этом говорил, например, посол Великобритании в Москве А. Кларк Керр в беседе с Молотовым 28
ноября 1944 г.) (Советско-английские отношения 1983: 238–241). А
госсекретарь США Д. Бирнс на встрече с Молотовым в Лондоне 20 сентября
1945 г. затронул вопрос о возможном договоре между СССР и США с целью
„держать Германию разоруженной в течение 20–25 лет“ (АВП РФ 06).
В силу сказанного не вызывает сомнения, что германский фактор рассматривался союзниками как „невралгический узел“ будущей европейской политики,
и задача недопущения новой агрессии со стороны Германии выдвигалась в тот
момент как актуальная (здесь и далее курсив мой. – Т.В.). Почему это важно зафиксировать? По той причине, что в исторической литературе встречается суж-
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дение о нереальности германской угрозы в то время и – шире – об отсутствии у
советского государства ярко выраженных врагов, в том числе и внешних (Фатеев 1999: 31). На основании подобного заключения читатель может сделать вывод, в частности, о том, что Москва спекулировала на мифической „германской
угрозе“ в собственных геополитических целях. Но, как видно из приведенных
материалов, это было не так.
Авторитетный российский историк-американист В.О. Печатнов в одной из
работ о генезисе холодной войны определил характер советской внешней политики на том этапе как, несомненно, жесткий, но при том „во многом последовательный и оборонительный“. Эту оценку, считает ученый, не меняли ни возросшие к концу войны геополитические аппетиты Кремля, ни нажим на Турцию и Иран, давшие повод для обвинений в экспансии. В целом, подчеркивает
ученый, нет оснований говорить о радикальных изменениях советской политики: на протяжении 1940-х годов ее главной целью являлось создание „пояса
безопасности“ вдоль западных границ СССР, доступ в Мировой океан и обеспечение максимальной глубины обороны по всему периметру государственной
территории (Печатнов 2006: 14–15).
„Пояс безопасности“ включал, по замыслу советского руководства, „дружественные“ Советскому Союзу и притом открытые Западу государства. Об этом
вполне определенно свидетельствуют опубликованные документы российских
архивов (например, запись беседы Сталина с польским лидером Ст. Миколайчиком 9 августа 1944 г. или предпринятый в НКИД СССР анализ Кошицкой
программы правительства Национального фронта чехов и словаков в марте
1945 г.) (Советский фактор 1999: 86–87, 176). Они доказывают, что на рубеже войны и мира Москва экстраполировала апробированные в рамках антигитлеровской коалиции принципы сотрудничества на политику коалиционных
режимов в Восточной Европе, настойчиво подчеркивала необходимость для
них установления дружественных отношений не только с восточным соседом
– СССР, но и с „западными демократиями“. Говорить применительно к тому
времени об отказе СССР от сотрудничества с Западом и курсе Москвы на „коммунистическую экспансию“ было бы, на мой взгляд, ошибочным. Смысл советской политики заключался в недопущении повторения „Дранг нах Остен“, в организации новой системы коллективной безопасности, в первую очередь, в Европе. Во имя этого Сталин самым активным образом участвовал в распределении сфер влияния и зон ответственности великих держав. В военных условиях
западные партнеры, крайне заинтересованные в разгроме Германии и Японии
силами Красной Армии, согласились на переход восточной и юго-восточной
части европейского континента под контроль Москвы. До поры до времени
решение многих внутренних проблем в советской сфере влияния обусловливалось продолжением сотрудничества великих держав в рамках антигитлеровского союза. Оно предполагало участие стран Восточной Европы в международной
коалиции, их единение в региональном плане. Ситуация диктовала необходи-
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мость национального единства внутри каждой из стран, что обеспечивалось не
классовой конфронтацией, а социально-политическим компромиссом разных
сил, которые в целом принимали новую роль СССР и „своих“, национальных,
коммунистов. (Волокитина и др. 2002: 29–32). Это во многом объясняет
глубинные причины того, что происходило в странах Восточной Европы в первые послевоенные годы, на этапе народной демократии. Представления Сталина о потенциальной военной угрозе, прежде всего германской, преломлялись
в конкретной политике поддержки режимов народной демократии. Советское
руководство при этом учитывало реальное соотношение сил и настроения населения в восточноевропейских странах: ни в 1945, ни в 1946, ни даже в середине 1947 г. ни одна из политических сил в регионе не имела возможности
парламентским путем сосредоточить власть в своих руках, что делало неизбежными партийно-политические компромиссы. Речь шла о довольно кратком, но
вполне самостоятельном (народно-демократическом) периоде в послевоенной
истории Восточной Европы, который болгарский историк Д. Драганов образно назвал „демократическим интермеццо“ (Драганов 1990: 18–19).
Укреплению отдельных звеньев „пояса безопасности“ Советского Союза
объективно содействовала и такая национально-геополитическая мера, как массовая депортация немцев с территорий Польши, Чехословакии и СССР в пределы послевоенной Германии. Сегодня выселение немцев нередко трактуется в
национальных историографиях как подтверждение негативных последствий перехода региона в советскую сферу и его „советизации“. Между тем депортации
не имели классового содержания, а явились жестоким способом наказания немецкого национального меньшинства за его политически деструктивную роль
накануне войны. Соответствующие решения согласованно принимались союзниками по антигитлеровской коалиции, учитывавшими настроения большинства
населения, например, Польши и Чехословакии (Советский Союз на международных конференциях 1978: 164–167; 1980: 148; 1984: 467, 497). В
тех условиях депортации воспринимались международным сообществом как в
высшей степени справедливая акция. И если мы хотим быть объективными, то
следует честно признать, что ответственность перед историей за целесообразность, замысел и методы осуществления этой акции не может быть возложена
только на политиков тех лет и тем более на одну идейно-политическую силу и на
одно государство.
Исследователям хорошо известны советские документы заключительного
этапа войны и перехода к миру, предназначенные „для внутреннего пользования“ узкого круга лиц в Кремле и посему предельно деидеологизированные.
Например, материалы Комиссии М.М. Литвинова, записка И.М. Майского (январь 1944 г.),2 рабочие записи А.А. Жданова (лето 1944 г.) и др. Всех их объеди2

В НКИД СССР М.М. Литвинов возглавлял Комиссию по вопросам мирных договоров и
послевоенного устройства, И.М. Майский – Комиссию по возмещению ущерба, нанесенного
Советскому Союзу гитлеровской Германией и ее союзниками.
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няет очевидный прагматизм намерений и действий Москвы, достаточно четкое
понимание советскими руководителями допустимых пределов политически
возможных шагов. Весьма показательный пример тому – политика Москвы в
отношении Австрии и Финляндии. Еще летом 1944 г. советское руководство
считало возможным и наиболее вероятным продвижение этих стран мирным
путем к социализму на основе создания демократических блоков (Советский
фактор 1999: 23). Однако прагматизм советских лидеров заставил их сделать
выбор между идеологией и геополитикой: в отношении Финляндии Москва
сочла более важным не допустить ее резкого политического дрейфа в западном
направлении. Альтернативная „мирному пути к социализму“ модель поведения
малой страны – соседки даже получила в советском руководстве название „финляндизация“ (Borodziej 1990: 131–132). Она предполагала определенную
свободу малой страны во внутренних делах при сохранении советского влияния
на ее внешнеполитический курс. А вот в отношении Польши, в политических
кругах которой „финляндизация“ как временная мера, усиливавшая самостоятельность Варшавы, обсуждалась весьма активно, Москвой не была допущена.
На Западе, кстати, признавали рациональное начало советского поведения, как
во время войны, так и в первые послевоенные годы, указывали, что Кремль всегда действовал „не по плану, а по обстановке“ (Печатнов 2006: 13).
Разумеется, было бы упрощением считать, что советское руководство полностью отказалось от „классовых“ задач. В марте-мае 1945 г. Жданов в беседах с
финскими коммунистами, ориентируя их на сотрудничество со всеми фракциями демократического блока и предупреждая от опасности оказаться, в противном случае, в „блестящей изоляции“, советовал одновременно укреплять свои
позиции – захватывать „определенные командные посты“, проникать в госаппарат, приобретать навыки управления государством (РГАСПИ).
Размышляя о функционировании демократических блоков в странах советской сферы влияния, Сталин не мог не задумываться и о ключевых фигурах этих
объединений, а таковыми он считал отнюдь не коммунистов. Лидер блока должен был стать связующим звеном между сторонниками восточной и западной
ориентаций в обществе, которое в тот момент характеризовалось открытостью
к воздействию, как с Востока, так и с Запада. Учитывались демонстрировавшаяся лидером готовность к сотрудничеству с СССР, понимание важности решения советской стороной в собственных интересах тех или иных стратегических
задач для обеспечения безопасности и стабильности в мире. Такого лидера Сталин нашел в лице чехословацкого президента Э. Бенеша – крупнейшего деятеля
либеральной демократии. Не воспринимая советский строй как целое, Бенеш
считал, тем не менее, что некоторые его черты можно заимствовать при совершенствовании западной демократической системы, создавая „социализирующуюся демократию“ с повышенной мерой социальной справедливости. Одновременно, по мысли Бенеша, и советская модель социализма, „очищенная“ от
одиозных постулатов и трансформированная в „демократизирующийся социализм“, могла быть использована в процессе рождения послевоенного мира.
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„Социалистические мероприятия, – подчеркивал президент, – следует осуществлять мирным путем, без диктатуры пролетариата, без применения определенных теорий марксизма-ленинизма. Я думаю, что в развитии человечества мы достигли уже такого периода, когда это стало возможным“ (Цит. по: Марьина
2013: 304). Показательно, что в советских партийных документах рассуждения
чехословацкого политика о специфичности перехода к социализму в разных
странах именовались „формулой Бенеша“.
Было и еще одно важное обстоятельство, делавшее фигуру Бенеша весьма
привлекательной в глазах Москвы. Начиная с 1939 г., он неоднократно указывал на необходимость установления общей границы ЧСР и СССР и даже на
готовность с этой целью передать Закарпатскую Украину Советскому Союзу.
„Ни полякам, ни венграм я не отдам Закарпатской Руси, а вам отдам“, – заявил
он в октябре 1941 г. послу СССР при союзных правительствах в Лондоне А.Е.
Богомолову (Восточная Европа в документах 1997: 186–187). Данная
позиция Бенеша оставалась неизменной и впоследствии: так, о возможном
присоединении этой области к СССР Бенеш говорил и в июле 1944 г. (АВП
РФ 07). У советской стороны, рассчитывавшей на установление в послевоенной
Европе общей для СССР и Чехословакии границы „достаточного протяжения“
(Советский фактор 1999: 30), взгляды чехословацкого президента вызывали
вполне понятную встречную реакцию.
Судя по документам, в это время Сталин занят поисками политических
лидеров, хотя бы приблизительно сопоставимых по масштабу с личностью Бенеша Его внимание привлекают О. Ланге в Польше, Г. Тэтэрэску в Румынии,
З. Тильди в Венгрии, Ю. Паасикиви в Финляндии. Принципиально важное
значение имеют при этом внешнеполитические позиции указанных лидеров.
Так, один из руководителей Национально-либеральной партии Г. Тэтэрэску в
беседе с сотрудником Союзной контрольной комиссии в Румынии С.А. Дангуловым 12 января 1945 г. признал, что после 20-летней ориентации на Запад
он пересмотрел свои позиции и что при новом соотношении сил на мировой
арене, вызванном победами Красной Армии, „продолжать ориентироваться на
Запад – это значит вести страну по заведомо неверному пути“. Ориентация на
СССР – „основа моей политики“ (Восточная Европа в документах 1997:
135). Румынский политик был готов к созданию военного союза между СССР
и Румынией и даже, по его словам, „пытался посвятить в свои планы“ одного
из лидеров компартии Л. Пэтрэшкану (Восточная Европа в документах
1997: 138). Позиция Тэтэрэску отвечала намерениям Москвы использовать румынскую территорию для создания советских военных морских и воздушных
баз, заключив с этой целью двусторонний пакт о взаимопомощи (Советский
фактор 1999: 24, 32, 33, 40). Пакт рассматривался не только как один из серьезных факторов послевоенной политической стабильности в мире, но и как
важнейший инструмент складывания советского блока.
При рассмотрении целеполагающей мотивации главных внешнеполитиче-
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ских задач, которые ставило перед собой советское руководство в годы Второй
мировой войны и первый послевоенный период, исследователи неизбежно
упираются в вопрос о взаимосвязи реальной политики (Realpolitik) и идеологии. В связи с этим в российской историографии сформулирована точка зрения,
согласно которой в замыслах и действиях советского руководства и лично Сталина „сливались в единое целое“ два компонента: распространение коммунистической власти за пределами СССР и обеспечение безопасности советских
границ (Гибианский 2002: 210–211; 2003: 142). При этом процесс „советизации“ Восточной Европы характеризуется отсутствием четких хронологических
рамок. Там, где коммунисты к завершению войны уже располагали реальной
монополией на власть (Югославия, Албания), имела место „форсированная советизация“, тогда как в других странах региона наблюдалась „растянутая, несоветская по форме, советизация“, отразившая якобы коммунистическую тактику
политической мимикрии (Гибианский 2002: 214).
Имея несомненную перспективу изучения, данная позиция вызывает некоторые вопросы. Когда и при каких обстоятельствах „сливались“ указанные
компоненты, всегда ли это „слияние“ имело место? Что такое „несоветская по
форме“ советизация? Только ли „политическая мимикрия“ характеризовала
действия Москвы и национальных коммунистов? Всегда ли за решением проблемы безопасности границ СССР на том или ином их участке следовала „советизация“?
Представляется, что до рубежа 1947–1948 гг. нет оснований говорить о
„жестком“ слиянии в единое целое идеологических и геополитических задач.
Многочисленные примеры подтверждают, что на том этапе в действиях Москвы доминировала геополитика, связанная с созданием „пояса безопасности“
и оттеснявшая на второй план идеологическую компоненту. Безусловно, любое
военно-политическое присутствие „чужих“ в каждой конкретной стране ограничивает свободу выбора форм организации национальной жизни. Так после
войны было на западе Европы, так было и в советской сфере влияния. Но в
условиях сохранения коалиционной власти в Восточной Европе такое ограничение со стороны Москвы возможности национально-политического выбора
вряд ли правомерно идентифицировать с „советизацией“, если под ней понимать, как говорилось в начале статьи, внедрение советской модели организации
общества.
Утверждение советского варианта социализма связано с иным периодом
послевоенного развития региона. В Европе общество постепенно утрачивало
переходное состояние, но развитие в ее западной и восточной частях пошло
разными путями. На Западе состоялся переход к ускоренной модернизации на
основе плана Маршалла. Экономический рывок в сочетании с либеральными
нормами буржуазной демократии реально обеспечил подъем и улучшение жизни миллионов людей. Следствием этого явилось ослабление левого радикализма и спад влияния компартий. В Восточной Европе, напротив, отсутствие явной
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позитивной экономической динамики радикализировало общество, породив в
левых кругах соблазн ускорить переход к социализму, а в массах в целом – желание немедленно изменить ситуацию к лучшему. Возникли внутриполитические
предпосылки для унификации развития стран региона и СССР. Народные демократии стали переходными к режиму советского типа. Это означало, что известные по советскому опыту классовые принципы и социально-политическая
конфронтация постепенно становились политически определяющими. Идеология начала играть первостепенную роль в определении стратегической линии
Москвы. Отмечу, что на задачу создания вдоль западных границ Советского
Союза „геоидеологизированной зоны“ в целях безопасности страны и поддержания с этой целью дружественного политического пространства (народных
демократий) указывает, например, современный ирландский исследователь Дж.
Робертс (Робертс 2014: 342). „Советизация“ была признана решающим фактором обеспечения безопасности „социалистического лагеря“. Однако четкое
определение этой новой целеполагающей установки Москвы пришлось уже
на 1948–1949 годы. В результате был реализован геополитический код сталинского периода советской истории – создана великая сверхдержава, получившая
право участвовать в решении судеб мира. До Сталина сделать это не удалось
никому из его лучших предшественников, занимавших когда-либо российский
престол (Дурачиньский: 2015: 813).
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СЪВЕТСКАТА ПОЛИТИКА И ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В БЪЛГАРИЯ В
ДОКУМЕНТИТЕ НА ДА-ХАСКОВО (1944–1989)
Веселина Узунова
SOVIET POLICY AND HUMAN RIGHTS IN BULGARIA IN THE DOCUMENTS OF
NATIONAL ARCHIVES-HASKOVO (1944–1989)
Veselina Uzunova
Abstract: In the late 1940s, Bulgaria was finally subordinated to its Soviet allies. The enforced
communist dictatorship destroed private property, classes, religion, nations, family, culture and all
other social and spiritual differences existing in class societies. About 30,000 were reported missing
and executed without bail in the so-called “Bartholomew Nights” nationwide. The admittance of so
many victims, perversions and crimes against human beings in the period 1944–1989 was due both
to Moscow’s interference in the internal affairs of the country and to the readiness for impeccable submission of the Bulgarian Communists. In accordance with the Soviet model, the regime in Bulgaria
organized about 100 camps throughout the country where over 50,000 people were detained through
the adoption of emergency legislation.
Keywords: People’s Republic of Bulgaria, Stalinism in Bulgaria, concentration camps, Universal
Declaration of Human Rights, Belene, Lovech

След края на Втората световна война (ВСВ) Западът, начело със САЩ предприемат юридически стъпки към недопускане на нови масови кръвопролития
и жестокости към човешкия род. През 1948 г. в Париж държавите-членки на
ООН приемат Декларация за човешките права, под формата на Резолюция 217,
явяваща се в глобален план първият универсален документ за защита правата
и свободите на човека. Документът въвежда терминология като право на живот, забрана на робството и изтезанията, право на справедлив процес и пр. 48
държави гласуват в полза на Резолюцията, 2 се въздържат, а 8 гласуват против.
Противници на тази универсална платформа за определение значението на
фундаменталните човешки права са СССР и нейните сателити Полша и Чехословакия. По това време НРБ все още не е приета за член на ООН, макар да е
заявила кандидатурата си през 1947 г. Декларацията изброява 28 човешки права и свободи, сред които са правото на равенство, живот, свобода и лична сигурност, право на честен публичен процес, право на движение в и извън страната,
свобода от робство, мъчения и унизително отношение, свобода от произволни
арести и изгнание и пр. (UN 1948) Положени са основите на синхронизираните политики и международни стандарти за човешките права. Въпреки това
половината свят, попаднал под сянката на комунизма, отказва да признае основните човешки права и свободи и под диктовката на Москва много държави продължават с прочистванията сред населението.
След влизането в сила на Парижкия мирен договор през септември 1947
г. България окончателно приема да бъде управлявана отвън. Затова допускането на толкова голям брой жертви, извращения и престъпления срещу човека в
периода 1944–1989 г. се дължи както на намесата на Москва във вътрешните
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работи на страната, така и на готовността за безапелационно подчинение на
българските комунисти. На първо място стои утвърждаването на едноличната
диктатура на Сталин в СССР и новата външнополитическа и икономическа линия на централизиране и концентриране на Коминтерна в Москва, с което той
постига пълното подчинение на всички комунистически партии в света, а оттам
и реализиране на зависимостта от СССР на засегнатите от комунизма държави.
Сталин съживява старите руски имперски амбиции към териториална хегемония и подготвя присъединяването на Източна Европа към съветската сфера на
влияние. Вторият фактор е вътрешнополитическият. В архивните документи
първото ОФ-правителство се посочва като основна и непосредствена цел бързото завземане на властта и установяване на контрол над всички институции. В
България това се случва с ненужното проливане на много кръв, въпреки липсата
на съпротива. В продължение на няколко месеца след 9 септември в царящия
хаос, бъдещите кадри на репресивния държавен апарат със сила налагат политиките на ОФ. На трето място стои липсата на международен интерес към съдбите на хилядите жертви на комунистическия режим, на българския народ, осъден
на доживотен затвор в собствената си държава и институции, за които човешкият живот на струва нищо. За разлика от останалите източноевропейски страни,
за България не са издавани доклади за състоянието на човешките права, дори
и от съсредоточената върху проблема администрация на Джими Картър в края
на 70-те години. Западните държави определят НРБ като най-сигурния съветски сателит – сляпо и безукорно подчинена на Москва, страна в дълбок морален
и духовен упадък, икономически и технологично изостанала. След печалната
оценка на Държавния департамент на САЩ през 50-те години, Конгресът дори
се противопоставя на предложението на президента Айзенхауер да възстанови
дипломатическите връзки между двете страни (Department of State, PPS
Files: Lot 67 D 547, Europe (East), Washington, May 19, 1958). Преди да се стигне дотам, обаче, наложената насилствено комунистическа диктатура унищожава частната собственост, класите, религията, нациите, семейството, културата и
всички останали социални и духовни различия, съществуващи в класовите общества (Стоянов, Лефтеров 2006: 8).
В цяла България – от големия град до най-малкото село се извършва обща
поетапна ликвидация на традиции, европейски порядки и свободно гражданско общество. Хиляди са избитите без съд и присъда в първите дни след преврата по указания от намиращия се в Москва Г. Димитров. За да придаде правна
форма на развихрилия се терор, както и пълна амнистия на палачите от първите
дни, правителството на К. Георгиев приема 3 извънредни закона: Наредба-закон за Народния съд, Наредба-закон за ТВО за политически опасните лица,
и Наредба-закон за защита на народната власт. Предложеното изследване разглежда приложението на тези 3 наредби в страната и отражението им в Хасковския край, според съхранените в ДА-Хасково документи, спомени, монографии
и регистри. Основно е използван фонд 1681 – Регионална комисия за полити-
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ческа и гражданска реабилитация (1993–1996).
Смяната на властта в Хасково става тихо и без съпротива, макар населението да не подкрепя и споделя изцяло болшевишката идеология. Въпреки мирното ѝ предаване на ОФ коалицията, очакванията за успокоение не се оправдават
и от първия ден след преврата започват тежки репресии срещу представителите
на бившата власт и нейните привърженици. Убийства на висши офицери, полицаи, членове на опозиционни партии, индустриалци и различни хора, изразяващи неодобрение към комунистическата идеология и СССР разтърсват обществеността в целия регион. Местният вестник „Народна борба“ – орган на БРП
(к), (издаван от 16 септември 1944 г.) в продължение на няколко месеца публикува десетки материали за убийства и изчезнали хора, станали случайни жертви
на саморазправата между „новите“ и „старите“, или нелепи инциденти, описани
като „съпротива при опит за арест“ (В. Народна борба, бр. 5, 30.09.1944 г., 1; В.
Народна борба, бр. 13, 11.11.1944 г., 1). Тайни директиви за арести от министъра на вътрешните работи Антон Югов довеждат до избиването на стотици
невинни. Такава инструкция може да се види в протокола на първото събрание
на ОФ в с. Оряхово от 10 септември, където навярно несъзнателно новосформираната местна власт оставя доказателство за бъдещи издевателства. В нея се
казва: „същият комитет реши да пристъпи към обиск за обезвреждане на лица,
противници на ОФ“. (ДА-Хасково, Ф.123, оп.1, а.е. 40, л.34) Обиските се извършват обикновено през нощта от въоръжени дейци на ОФ, които нахлуват в
домовете на предварително набелязани хора да търсят оръжия и ценности. Често пъти стопаните на тези домове биват отвеждани за справка до милиционните
участъци. Други са отвличани от работните им места или причаквани в засада.
Между 9 септември 1944 г. и 1946 г. според събраните сведения, 412 души
екзекутирани, арестувани и измъчвани, изпратени в ТВО. От тях 89 са регистрирани тогава в милицията като безследно изчезнали. По социален състав
това са хора от средната и висока интелигенция: свещеници, адвокати, полицаи,
офицери, лекари, индустриалци и търговци, дейци на опозиционни партии, в
т.ч. кандидати за народни представители, учители и ученици, бивши кметове,
журналисти, инженери, банкови служители, счетоводители. За никой от тях
няма проведен съдебен процес и издадена присъда. Първите жертви на комунистическия режим в Хасково са избрани от т.нар „тричленка“ – специален отряд от трима екзекутори, посочени от местния ОФ комитет, който разполага с
властта да реши кой, кога и при какви обстоятелства да умре. Установяването
на тричленките е още една точка от тайния инструктаж на Югов, предаден след
преврата под формата на Окръжно №5 от 11 септември. Около 30 000 са безследно изчезналите и екзекутираните без съд през т.нар „Вартоломееви нощи“ в
цялата страна, вследствие на работата на „тричленките“. Вътрешният министър
Антон Югов, както и директорът на дирекция Народна милиция Руси Христозов по-късно оправдават масовите убийства с изричните заповеди на намиращия се в Москва Георги Димитров (Райчевски 2016: 53).
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Новата власт в Хасково и региона не се ограничава единствено до унищожението на 412 души и осъдените от Народния съд. Мероприятията по прочистване целят бързото и ефикасно унищожение на българското офицерство, полицейски апарат, съдебна система, духовенство и буржоазна интелигенция. Много
скоро след 9 септември ОФ комитетите стартират масови кампании за подмяна
на „бившите фашистки“ кадри с нови „добри отечественофронтовци“ във всяко професионално направление. По този начин 40 хасковски адвокати и съдии
са уволнени от работа и са обвинени във „фашистка и реставраторска“ дейност.
Много от тях завинаги са лишени от правото да упражняват професията си, а
по-късно при пенсиониране придобитият преди 1944 г. стаж не им се признава
(Туртуриков 2015: 243). Подобна участ сполетява много лекари, инженери,
учители, счетоводители и др. Показателна за намеренията на властта е разправата с българското духовенство. Веднага след 9 септември в Хасковски регион
са арестувани, изтезавани и избити 18 православни свещеника, 1 архиепископ,
1 католически свещеник и 1 ходжа (ДА-Хасково, Ф. 1681, оп.1; Камов 1994;
Друмева 2007: 56–60, 61–63). Църковните служби се забраняват, а църквите
се затварят. За да се спасят и да продължат да упражняват професиите си, много
хора поемат риска и напускат завинаги пределите на родината.
По силата на приетата Наредба-закон, в страната са организирани 135 процеса с 11122 обвиняеми. 4000 души получават най-тежките присъди – смърт
или доживотен строг тъмничен затвор. Останалите са осъдени на затвор от 1
до 20 години. в Хасково заседава V състав на Народния съд, който на 12 март
1945 г. започва разглеждането на наказателно дело 3/1945. В обвинителния акт
„народният обвинител“ Георги Иванов привлича 88 подсъдими, от които 13 са
военни, 22-ма са полицейски служители, 1 околийски управител, 2-ма кметски
наместници, 2-ма учители, 3-ма пенсионери, 9 чиновника, 2-ма началници на
общински служби, 2-ма индустриалеца, 3-ма търговци, сладкар, бакалин, дърводелец, обущар и няколко работника. Обвинението простира широко своите
претенции към обвиняемите – от убийства до злоупотреби с власт и съдействие
на властта под най-различни форми. Така например председателят на Червения кръст в Хасково Павел Кораков е обвинен, че „с своите действия и слово
е допринесъл дейно и съществено за извършването на деяния, инкриминирани
в Наредбата Закон за Народния съд“ (V състав на Старозагорски Народен съд – Хасково 1945: 10). Директорът на Популярна банка Киро Калинов е обвинен в парично подпомагане на хасковската полиция и армия, която
от своя страна „води борба срещу борците за народни свободи“ (V състав на
Старозагорски Народен съд – Хасково 1945: 15). Обвинението срещу
околийския управител Павел Вълчев е в корупция и организиране на събирания в Гражданския клуб с останалите високопоставени обвиняеми, където са се
обсъждали мерките за борба срещу комунистите в града (V състав на Старозагорски Народен съд – Хасково 1945: 18). Запасният офицер Дойчин
Цъклев пък печатал прогермански статии в хасковския вестник „Народен глас“
(V състав на Старозагорски Народен съд – Хасково 1945: 10). Той,
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заедно с други петима подсъдими са ликвидирани преди началото на процеса.
Сред тях е убитият в казармите на 12 септември командир на гарнизона в Хасково пол. Велико Маринов.
Съдът издава 9 смъртни присъди без убитите вече петима подсъдими, 4 доживотен затвор, 3-ма са осъдените условно и 14 са оправданите. Останалите получават присъди от 1 до 20 години строг тъмничен затвор. Съвсем изненадващо
и безпрецедентно за народните съдилища в България, оправдателна присъда
получава разстреляният пол. Велико Маринов (В. Клас, бр. 14, 22.03.1945 г., 1).
Произнасянето на Народния съд се оказва само началото на репресиите срещу осъдените и техните семейства. Много скоро след изпълнението на присъдите се изземват имотите им, децата им са изключени от училищата или уволнени
от работа. Цели семейства биват изселени в отдалечени села. Клеймото „съден
от Народния съд“ тегне като проклятие над близките на осъдените до 1989 г.
Още от 9 септември членове на семействата на набелязаните за съдене от Народния съд са арестувани и интернирани без предварително дознание. Приетата от Министерски съвет Наредба-закон за ТВО за политически опасни лица
има за цел да се узаконят създадените вече лагери за изолация на определените
като най-опасни преди началото на Народния съд. На заседание през декември
1944 г. Антон Югов информира Политбюро, че изпратените в лагери и на принудителен труд възлизат на 37347 души, като голяма част от тях са семейства
и близки на обвиняеми от Народния съд. Той заявява, че мярката е необходима, за да се „изолират фашистите от народа, който желаел да се труди спокойно“
(Мешкова, Шарланов 1994: 76–77).
По данни на ГНС към 1949 г. населението на Хасково, заедно с Болярово
е 30034 души – приблизително толкова, колкото е и при официалното преброяване през 1946 г. По обясними причини по-високата раждаемост след войната не се отразява на общата му численост. Наред с хилядите изселени, избягали
или въдворени българи, стотици са депортираните арменци и руснаци в СССР,
както и избягалите към Турция български турци. В тази категория влизат и доброволно напусналите евреи. Това се вижда от общинските протоколи за избирателните списъци. Общо четири са оформените категориите „липсващи“
граждани в низходящ ред: депортации, лишени от права, изселвания и безследно изчезнали (ДА-Хасково, Ф934,оп.1,а.е.9, с.26). Всички те възлизат на 1/3 от
населението на града, постепенно заменено от хора, придошли от селата. Друг
документ, озаглавен „Справка относно изселените лица в страната до 1950 г.“
дава яснота за размерите на изселванията от 9 септември до 1950 г. В него са
посочени 980 изселени семейства от Хасковско, без да са уточнени броя на
членовете им. С тези цифри, Хасково се нарежда на трето място, след София и
Сталин (дн. Варна), по брой изселвания от общо между 5000 и 6000 за цялата
страна1.
Въдворяванията в ТВО са стандартната мярка на властта, провеждана сре1
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щу активисти на нелегалната опозиция. Към 1946 г. броят на земеделците – лагеристи е над 400 души, въдворени основно в лагер „Росица“ в Старозагорско.
От архивите на МВР става ясно, че изборът на ТВО не е случаен и в повечето
случаи става по местоживеене. В Хасковско няма открито ТВО и най-близкото е трудовата група на язовир „Росица“ (Стоянова, Илиев 1991: 15). Сред
регистрираните жертви на репресии от Регионалната комисия за политическа
и гражданска реабилитация има само 7 категорично посочени въдворявания в
„Росица“ – всички в периода 1945–1949 г. Посочените данни ни дават възможност да предположим, че броят им е в пъти повече. Същото можем да кажем и
за принудителните изселвания. Същата комисия посочва, че броят на изселените от Хасковско в периода 1950–1954 г. са 490 души (ДА-Хасково, Ф1681,
оп.1). Според архивите на МВР обаче, изселените до 1953 г. са 3920 семейства
от пограничните райони, семейства на „изменници на Родината“ и 17790 лица,
преценени като „неподходящи“ да живеят в някой от шестте гранични сектора
(Грозева, Бугарчева 2010: 558). Макар имената на всички да не могат да бъдат издирени, Хасковски окръг е един от най-силно засегнатите от политиките
на БКП за принудителни изселвания и интерниране.
Откриването на нови ТВО, под формата на „трудови групи“ за въдворяването на политически неудобните лица става през 1946 г. след формирането
на фонд „ТВО“ и единна служба „Трудово-възпитателни общежития“. Предложените за въдворяване лица се одобряват от сформирана комисия в състав:
Министър на вътрешните работи, помощник-министрите с ресор ДС, Главен
прокурор, Председател на върховния съд и един член на ЦК. Няколко години
след това основен проблем остава липсата на правдоподобна правна форма, в
която да се облече необходимостта от изолация на определена категория „непоправими врагове“. През 1951 г. Политбюро одобрява инструкция за определяне лицата, обект на подобна наказателна мярка като „такива, които не могат
да бъдат съдени по обикновения ред или които по политически или други държавни съображения не е целесъобразно да бъдат съдени по обикновения ред“.
Инструкцията още определя максималния срок за въдворяване от 7 години.
Първите изследователи на лагерите от началото на 90-те години предполагат,
че тази инструкция е буквален превод от руски на изпратени от Москва специални директиви за водене на т.нар. „класова борба“. В тях е застъпено пълното
игнориране на принципите на правото и погазването на основни човешки права и свободи, като провеждане на таен съд, издаване на присъди без право на
обжалване или обжалване пред същия орган, издал присъдата и др. Счита се, че
приемането и обнародването на подобна документация без възражение, дебат и
често пъти чрез непубликувани (тайни) укази, е върхът на съветското обсебване на България в Сталинския период (Стоянова, Илиев 1991: 19.) А самият
факт, че слетите в едно цяло органи на БКП и държавната власт предприемат
мерки срещу публичното оповестяване на определена нормативна уредба, дава
ясен знак за съзнанието на управляващите за поголовното потъпкване на чо-
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вешките права в страната.
Разпръснатите из територията на България лагери тип трудови групи предизвикват най-различни инциденти, които все по-трудно могат да се скрият от
обществото. Причините за закриването им варират от приключване на обекта
(мина, строеж, кариера и т.н.) до протести на жителите от близките населени
места. Това налага през 1950 г. Политбюро да определи най-подходящото място за въдворяване на концлагеристи – по възможност отдалечено и изолирано.
Така се стига до откриването през 1949 г. на концлагера „Белене“. Документи
разкриват, че масовото въдворяване в „Белене“ става през 1950 г. като само от
Хасковско са изпратени там над 90 политически затворници, болшинството от
които са николапетковисти.
Николапетковистите и техните семейства са основната група „бегълци“ в
Хасковски окръг. Зад тази отчаяна мярка стоят няколко сериозни фактора: на
първо място е принудителната колективизация на селскостопанската земя; второ, непосилното облагане с нарядни стоки, докарало българския селянин до
„просешка тояга“; трето, упражняваните репресии срещу селяните, отказали да
постъпят в ТКЗС; и накрая смазването на всички опити на нелегалната организация на БЗНС-НП да бъде възстановена политически или да бъде ликвидирана нейната въоръжена борба. Най-активният период на бягства на хасковски
активисти е до 1949 г., но към 50-те години разгърната мрежа на ДС успява да
залови и осъди много земеделци. Практиката на масови разстрели по границата също е преустановена след края на 40-те години, тъй като с откриването на
лагера „Белене“ властта получава друг сигурен инструмент за ликвидиране на
политически неудобните.
Събрани сведения от ЦРУ разкриват подробно условията в „Белене“ в периода между 1949 и 1953 г. По данни на американското разузнаване през първите месеци на 1950 г. „Белене“ става участ за 1800 политически противници.
Лагерът се посещава единствено от съветска иснпекционна комисия веднъж
месечно, която дава разпореждания за организацията и трудовата дейност на
лагеристите. (CIA-RDP82-00457R005000150008–6:1) Друг секретен документ
цитира дословно разказа на избягал през 1951 г. концлагерист. Беглецът описва
4 отделни затворнически комплекса, на 5 до 7 км разстояние един от друг. Лагеристите пребивават там в пълна изолация от външния свят и работят всеки
ден от 6 сутринта до изпълнение на дневната норма. Управата на лагера не взема
отношение по здравословното състояние или напредналата възраст на някои от
лагеристите и третира всички като равни. Храната е оскъдна: закуска с 400 гр.
хляб и чаша чай за всеки и супена лъжица мармалад се полага на 25 души; за
обяд се дава бистра супа, в която от време на време слагат макарони; месо се
полага веднъж на 2 месеца (CIA-RDP80-00809А000700050030–1:1). В „Белене“ не се съблюдава разпореждането на МС дажбата от храна на въдворените на
принудителен труд да бъде същата като на военослужещите.
Освен гладът и ежедневният тежък труд, лагерниците търпят мъчения и
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побоища. Наказанията се изпълняват в специални пристройки, изградени във
всяко едно от затворническите отделения. Сред въдворените в Първо отделение са: лидерът на Демократическата партия и бивш министър Стойчо Мошанов, бившият кмет на София д-р Хараламби Орешаков, Михаил Ганчев – на
65 год. деец на същата партия, Недко Ботев, Петър Сърбински, Кирил Попов,
Сергей Златанов, инж. Божков, д-р Гочев, Асен Паянтов, Слави Попигнатов,
Кочо Бонев, Вангел Горов и Евтим Арсов – всички активисти на БЗНС. Там
е въдворен и известния водач на БРСДП Атанас Москов, както и висшите военни ген. Иван Велков, ген. Гочо Гочев, пол. Петко Игнатов, пол. Енчо Матеев.
Техни сълагерници са известния македонски водач Георги Димчев, деецът на
Демократическата партия Йордан Смилов, една голяма група анархисти, около
20 комунисти-трайчокостовисти и 8 свещеници – всички около 70 годишни. В
зданието на Първо отделение издъхва журналистът и гл. редактор на в. „Свободен народ“ Цвети Иванов (CIA-RDP80-00809А000700050030–1:2). Сред хасковските лагеристи в „Белене“ са: лекарите Константин Георгиев, Иван Карабашев и Никола Грозев, учителят Христо Гошев, търговците Димитър Дамянов
и Теню Лесингеров, видният публицист и литературен критик Делчо Василев,
адвокатите Крум Икономов и Димитър Георгиев, свещеникът Иван Филев Иванов, инж. Димитър Савов, майор Страхинов, архиепископът от Срем Методи
Стратиев и 32 земеделци. В „Белене“ са интернирани 11 осъдени на процеса в
Димитровград трайчокостовисти (ДА-Хасково, Ф. 1681, оп.1; Камов 1994:
92–100; Огойски 1995: 172–176; Туртуриков 2015: 193–194).
Смъртта на Сталин на 5 март 1953 г. и настъпилите след това промени в
СССР поставят началото на известно хуманизиране на наказанията в България.
Със Заповед №238 от 19 септември 1953 г. Министерски съвет закрива лагера „Белене“, след като Вълко Червенков порицава МВР за изолацията на хора
в лагери без съд и присъда. Тонът на водената политика в синхрон със съветските опити за диалог със Запада и намиране на някакъв компромисен изход от
Студената война. Рязката промяна идва само половин година след приемането
на поправки в НК, инкриминиращи емиграцията. Престъпление по силата на
чл. 72 от НК представлява всеки опит за напускане на страната на „български
гражданин, който без разрешение на надлежните органи, по какъвто и да било
начин, напусне пределите на страната, както и български гражданин, вкл. военно лице, напуснал пределите на страната с разрешение, който не се завърне в
определения му срок“ (Грозева, Бугарчева 2010: 554).
Делата на определените в НК като „изменници на родината“ затрупват съдилищата в Хасковско. До самия край на режима, бягствата са класифицирани
като предателства, шпионаж в полза на враждебни правителства и антидържавна дейност. За подобни престъпления съдът наказва извършителите с цялата
тежест на закона и преследва техните близки и роднини. Първата поправка на
кодекса през 1953 г. предвижда наказанията и санкциите срещу семействата и
приятелите на бегълците, като техни съучастници. На съд се дава всеки, който
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е знаел за намеренията на беглеца или живее под един покрив с него. По типично съветски маниер, срещу останалите членове на семейството се прилагат
конфискации на имуществото, лишаване от граждански права и политически
права и въдворяване в ТВО в срок до 7 години. Непълнолетните се настаняват
в трудова школа на МВР, която представлява поправителен дом, за срок от 3 години, а малолетните лица до 14 год. се настаняват в училище на Министерство
на просветата до 7-ми клас, след което се прехвърлят в трудова школа на МВР
(Грозева, Бугарчева 2010: 554).
Наказателните мерки срещу семействата на избягалите не дават очаквания
резултат и месец по-късно министърът на вътрешните работи Г. Цанков прави
нови промени в НК. В основна линия те засягат поведението на вече интернираните семейства, които продължават да поддържат връзки с емигранти или
невъзвръщенци. Зa тях законът предвижда изпращане в ТВО на всички трудоспособни членове на семейството, както и на всеки роднина по права линия, независимо какво отношение има към извършеното бягство (Грозева, Бугарчева 2010: 559). Към тези мерки, Цанков добавя и нова заповед „да се подготви
под най-строга тайна изселването семействата на изменниците на Родината и
невъзвръщениците, живущи в София, Пловдив, Сталин (дн. Варна), Бургас и
пограничните зони по западната, южната и югоизточните граници (Грозева,
Бугарчева 2010: 561). Началникът на ДС ген. Капитанов стига още по-далече.
През март 1953 г. той предлага на Политбюро трудоспособните близки на „изменниците“, които не са подведени под съдебна отговорност да бъдат изпращани в лагера „Белене“ (Грозева, Бугарчева 2010: 560).
Опитите за доказване на хуманността и миролюбивостта на социализма
приключват три години по-късно, при драматичните събития в Унгария. В
България е преценено, че либерализацията на режима носи сериозен риск за
просъществуването му, тъй като борбите за връщане на отнетите права и свободи могат бързо да ескалират. В големите градове зачестяват дръзките прояви
на опозиционно настроени лица. Архивите на МВР говорят за увеличаване на
престъпността и криминалните прояви, особено в София, и необходимостта от
активно противодействие. В същите архиви обаче, се казва, че на много престъпления като говоренето срещу властта и разпространението на информация,
несъвпадаща с официалната политика, умишлено се инкриминират (Стоянова, Илиев 1991: 25). Повторното откриване на лагера „Белене“ става по решение на Тодор Живков и пореден таен Указ на Президиума на Народното събрание на 4 декември 1956 г. Постепенно между 1957 и края на 1958 г. броят
на въдворените достига 2729 души, между които са бивши министри, министър-председатели, лидери на опозиционни партии и висши военни. Повече от
половината въдворени МВР завежда като криминално проявени рецидивисти.
Вземат се извънредни мерки за изолирането на „политически опасните“ за властта лица, в т.ч. превантивното им въдворяване (Стоянова, Илиев 1991: 25).
Трудовата дейност в лагера е разпределена на 4 направления: Първи обект: зе-
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меделска работа; Втори обект: направа на дига; Трети обект: скотовъдна ферма;
тухларницата в с. Белене или ТКЗС – с. Драгомирово.
Вторият период на работа на „Белене“ (1956–1959) се различава от първия
(1949–1953) по въздействие сред обществото. Като единствен действащ „лагер
на смъртта“ през 50-те години, „Белене“ е символ на смразяващите практики на
ДС, макар съществуването и дейността на лагера да се укрива старателно от властите. За „Белене“ обаче знае всеки „враг на народната власт“ от разказите на
бивши лагерници или от заплахите от въдворяване там, които милицията отправя към несъдействащите им граждани. Забранена тема в обществото остава
въдворяването на непълнолетни. Например случаят с 31 момичета на възраст
между 14 г. и 21 г., които прекарват месец в лагера, след което са освободени без
да са получили присъди за въдворяването си (Стоянова, Илиев 1991: 27).
Въдворявания на деца-лагерници продължават и след закриването на „Белене“,
като най-тежка присъда за действията на родителите им. Слабият контрол на
Комисията, или въобще липсата на такъв, допуска правен произвол при въдворяването на над 30 хил. българи, от които 1500 са жени и деца.
През 1959 г. България последва примера на СССР и преминава към затопляне на отношенията си със Запада. Наред с планираното развитие на икономическите и политическите връзки със САЩ, българското правителство желае
да представи социализма във възможно най-добрата му светлина, като хуманен
и демократичен строй. За Вашингтон обаче, заявката на България не е плод на
самостоятелна външнополитическа инициатива, а поредното следване на тона,
зададен от Москва. Правилният анализ на ситуацията подтиква американците
да разглеждат източноевропейските просъветски държави в няколко категории,
като България, заедно с Албания попадат в най-неблагоприятната. Обосновката
към изработената официална политика поставя страната като твърде консервативна, сталинизирана, икономически и културно изостанала и примитивна по
отношение на човешките права и свободи. Със тези тежки обвинения и въпреки несъгласието на някои членове на кабинета, САЩ пристъпват към официалното признаване на режима в България и възобновяване на двустранните им
отношенията (Department of State, PPS Files: Lot 67 D 547, Europe (East),
Washington, May 19, 1958). Официалната политика на САЩ към България се
съсредоточава към спазване на общоприетите международни стандарти за правата на човека, като насочва фокуса конкретно към българските концлагери. В
отговор на отправените критики на 26 август 1959 г. премиерът Антон Югов
заявява пред родни и чуждестранни журналисти, че в България лагери няма.
Един ден по-късно след доклад на Тодор Живков „Белене“ е закрит окончателно (Стоянова, Илиев 1991: 28).
Затварянето на болезнената глава „Белене“ от историята на БКП и социалистическа България не изчерпва репресивните политики на властта, а поскоро прави пореден опит да скрие същината на комунистическия режим в
страната и пълната липса на легитимност на наложеното със сила управление.
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Режимът не може да бъде либерализиран, смекчен и изведнъж след тежките репресии да започне начисто със същите хора по върховете, същото Политбюро
и същото ДС. За 166 лагерници мъченията и униженията продължават с пълна
сила в тайно открития лагер „Слънчев бряг“ край Ловеч на 1 ноември 1959 г. За
създаването на лагера знае цялото Политбюро, въпреки липсата на протокол от
Решение. Предложението, направено от министър Цанков, неговият заместник
Мирчо Спасов и изразено съгласие от Тодор Живков получава одобрението на
ЦК и МС, без възражения (Христов 2012: 13–16). След това се пристъпва
към откриването на т.нар „трудова група Ловеч за изолация на особено опасни криминални рецидивисти“ (Стоянова, Илиев 1991: 30). Става въпрос за
лица с над 10 присъди, определени като „непоправими и действително класови
врагове и престъпници“ (Христов 2012: 23). Тази формулировка по съдържание изключва възможността за въдворяване на криминално проявени, с което
по-късно бившите управници залъгват обществеността. Правилникът, изготвен
собственоръчно от Спасов и одобрен от Цанков визира единствено политическите опасни лица, които тайно да бъдат изолирани и постепенно елиминирани
в най-страшния лагер на смъртта, създаван някога в България. Там, далече от
очите на обществото, върху обречените лагерници е определено от Цанков да се
прилага извънредната възпитателна мярка „тежък физически труд“.
Само за няколко месеца групата, изпратена в Трудова група – Ловеч нараства от 166 до 1000 души, с капацитет на спалните бараки – 120 души. Условията в лагера са непоносими, а работата – извънредно тежка. При откриването на
лагера Мирчо Спасов дава следната инструкция: „това са най-непоправимите
криминални престъпници. Те трябва да работят при най-тежкия режим от тъмно до тъмно, при най-високо напрежение! Почивка само на обяд. Да работят до
умиране!“ (Христов 2012: 32). Още с пристигането си лагеристите са подлагани на побой с тояги, често пъти от други лагеристи, които по този начин се спасяват от поредната доза садистични изтезания. Медицинско обслужване в лагера липсва и заболелите от изтощение или побой са оставени да измират. Телата
на лагерниците се покриват с гнойни рани, пълни с червеи. 15 са малолетните,
въдворени в ТВО-Ловеч. Лагерът е използван напълно незаконно за изолация
на хомосексуалисти, тъй като това поведение официално не е наказуемо. Няколко са въдворените психично болни. Над последните две групи са упражнявани
най-тежките издевателства (Стоянова, Илиев 1991: 31). Мъртвите се оставят до тоалетните и се закарват с кола до Белене за тайно погребение. Забранява
се връщането на труповете на семействата. За двугодишното си съществуване в
лагера умират 155 души. Петима от тях са от Хасковско.
През 1960 г. България възстановява дипломатическите си връзка със САЩ.
Двустранните отношения между двете страни тръгват в нова посока – по опасния път към Разведряването. За американската легация българското правителство не е съвсем напуснало сталинската епоха и до голяма степен продължава да
практикува същите политики на репресии, всяване на постоянен страх и вредна
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пропаганда. Причина за продължаването на тези политики е избирането на Т.
Живков за I секретар на ЦК на БКП и постепенната концентрация на цялата
власт в неговите ръце. Американците разглеждат Живков като „твърд, стопроцентов московски комунист“ (Department of State, Central Files, 611.69/4–
760. Sofia, 7 Apr. 1960. Secret) и обясняват трудностите при процеса на затопляне на двустранните отношения с двуличното му поведение. В няколкото случаи,
когато американски телевизии показват филми и предавания за българските
„лагери на смъртта“, отношенията между двете страни рязко се влошават. А един
от най-срамните моменти в историята на НРБ – т.нар. „Възродителен процес“
представлява политика на насилствена асимилация, последвана от прогонването на 360 хил. български мюсюлмани през 1989 г. В края на съществуването си
режимът на Т. Живков успява да напомни за истинското лице на безчовечността и омразата към различния, друговереца и инакомислещия. Допреди по-малко от 35 години лагерът на смъртта „Белене“ събира няколко стотин етнически
турци, осъдени на тежък физически труд. В Хасково Комисията по реабилитация оповестява имената на 17 репресирани по време на Възродителния процес
(ДА-Хасково, Ф. 1681, по.1).
Темата за жертвите на комунистическия режим в България е все още ненаписана страница от националната ни история. След демократичните промени,
тази тема не получава очаквания обществен отзвук, а за оцелелите от лагерите
на смъртта и техните семейства няма възмездие. Към днешна дата около 2,5 млн.
българи са напуснали България от промените насам и живеят в емиграция.
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ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИЯ
(1944–1956)
Любомир Огнянов
VALKO CHERVENKOV IN THE POLITICAL LIFE OF BULGARIA (1944–1956)
Lyubomir Ognyanov
Abstract: Valko Chervenkov was emigrant in the Soviet Union from 1925 untill 1944. In October
1944 he became a member of Politburo of the Central Committee of the Bulgarian Labor Party (k)
and a secretary of the Central Committee. He was also chairman of the Science, Arts and Culture
Committee (with rank of Minister) from the end of 1947 to August 1949. In the Governments of Vassil Kolarov he was the Vice-Chairman of the Council of Ministers. On February 1, 1950 he became a
Prime-Minister of the country, and on November 8, 1950 – General Secretary of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party. In the same time he headed the National Committee of
the Fatherland Front. He occupied these highest positions in the ruling party and the state until April
1956. During Chervenkov regime in Bulgaria the Soviet model of development and the Stalinist totalitarianism were imposed.
Keywords: Valko Chervenkov, Bulgarian Communist Party; Central Committee, Politburo, General Secretary, party and state leader, Socialism; Soviet model, totalitarianism

Вълко Червенков е роден на 6 септември 1900 г. в гр. Златица. През 1919 г. завършва Трета мъжка гимназия в София. От 1919 до 1925 г. работи в структурите на Българския комунистически младежки съюз и Българската комунистическа партия (тесни социалисти). Заради тази нелегална организационно-политическа дейност е преследван от полицията. През есента на 1925 г. емигрира
в Съветския съюз. Там завършва двугодишната Международна ленинска школа (МЛШ) в Москва и получава висше партийно-политическо образование. В
МЛШ защитава кандидатска (докторска) дисертация и става доцент по основи на марксизма-ленинизма. През 1937–1938 г. заема длъжността директор на
школата. Същевременно сътрудничи на Задграничното бюро на ЦК на БКП и
на Изпълнителния комитет на Комунистическия интернационал. През 1941–
1944 г. е отговорен редактор в радиостанция „Христо Ботев“, която предава за
България, и е член на Задграничното бюро на ЦК на БКП. В Москва се оженва
за сестрата на Георги Димитров – Елена Димитрова (ЦДА, ф. 396Б, оп. 1, а.е. 1,
л. 3–16; а.е. 2, л. 16–17; Вълко Червенков 2000а: 7–52).
В. Червенков се завръща в България след преврата на 9 септември 1944 г.
През октомври с. г. е включен в Политбюро на ЦК на Българската работническа партия (комунисти) и е утвърден за секретар на нейния Централен комитет.
Известно време е и завеждащ отдел „Агитация и пропаганда“ на ЦК на БРП (к).
От 1945 г. е главен редактор на партийното списание „Съвременник“ („Ново
време“). Основните сектори, които ръководи или наблюдава, са идеологическият живот на БРП (к) и културната политика на страната. През 1945–1946 г. е
депутат в 26-то Обикновено народно събрание, а през 1946–1949 г. – и във Великото народно събрание (ЦДА, ф. 396Б, оп. 1,а.е.1, л. 5, 14; а.е. 2, л. 17–18).
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Като секретар на ЦК на БРП (к) през лятото на 1947 г. В. Червенков ръководи делегацията на ЦК на БРП (к) при преговорите с Постоянното присъствие на БЗНС-Н. Петков. Преговорите завършват с неуспех поради ултимативните условия, които ЦК на БРП (к) и Националният комитет на Отечествения
фронт (НК на ОФ) поставят относно бъдещото място на опозиционния Земеделски съюз в обществено-политическия живот на страната. Заедно с Трайчо
Костов и Васил Коларов Червенков участва активно в кореспонденцията с Георги Димитров, който по това време е на лечение в Москва, във връзка с процеса и съдбата на лидера на българската опозиция Никола Петков (Огнянов
1993: 171–178).
През септември 1947 г. в Полша се учредява Коминформбюро. На съвещанието на 9-те европейски комунистически и работнически партии присъстват и
двама български представители – В. Червенков и Владимир Поптомов. Червенков изнася доклад за политическото развитие на България в периода 1944–1947
г. По указание на Кремъл управляващите партии в Източна Европа възприемат
линията на ускоряване на „революционните преобразувания“ в своите страни,
придържане към сталинисткия модел на „строителство на социализма“ и съгласуване на своята външнополитическа дейност. В България един от най-активните привърженици и реализатори на този политически курс е именно Вълко
Червенков (Огнянов 1993: 189–194). Той е един от инициаторите за създаването на единен младежки съюз в България, наречен Съюз на народната младеж
(Архивите говорят 2016: 471–472).
При разпределението на работата в Политбюро и Централния комитет на
БРП (к) в началото на 1948 г. на В. Червенков е възложено да отговаря за идеологическия фронт, партийнопросветната политика на партията, Министерството на народната просвета (МНП), НК на ОФ, връзките на БРП (к) със съюзниците и с Коминформбюро. (Архивите говорят 2018а: 26).
От края на 1947 г. до август 1949 г. е председател на новосформирания Комитет за наука, изкуство и култура (с ранг на министър), а от февруари 1948 г.
до февруари 1949 г. – и главен секретар на Националния съвет (НС) на ОФ
(ЦДА, ф. 396Б, оп. 1, а.е. 1, л. 5).
Заедно с Георги Чанков и Димо Дичев през пролетта и лятото на 1948 г. е
упълномощен представител на ЦК на БРП (к) в Комисията по въпроса за сливането на БРСДП с БРП (к) (Архивите говорят 2018а: 100–102, 121–124).
Пред Петия конгрес на БРП (к) (1948 г.), на който партията се преименува в
Българска комунистическа партия (БКП), Червенков изнася доклад на тема:
„Марксистко-ленинската просвета и борбата на идеологическия фронт (Червенков 1953: 127–186). На конгреса отново е избран за член на Централния
комитет, а на първия му пленум – за член на Политбюро и секретар на ЦК на
БКП (ЦДА, ф. 396Б, оп. 1, а.е. 1, л. 12).
През 1947–1948 г. като втора политическа фигура в ръководството на комунистическата партия и бъдещ приемник на Г. Димитров на двата най-висши
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поста в партията и държавата (генерален секретар на ЦК на БРП (к) и министър-председател на страната) се очертава Трайчо Костов. Като секретар на ЦК
на БРП (к) и подпредседател на Министерския съвет именно той замества често отсъстващия поради болест Г. Димитров. Това поражда раздразнение сред
другите претенденти за лидерство в управляващата партия и правителството на
страната. В открита форма това противоборство за власт се проявява в кампанията за сваляне на Тр. Костов от заеманите постове по време на монтирания
срещу него съдебен процес през 1949 г., когато Васил Коларов и Вълко Червенков се изявяват като главни политически обвинители на поредната жертва на
Сталин в страните от Източна Европа (Исусов 1991: 203–204). Дори в своето
изказване на третото съвещание на Коминформбюро в Унгария (16–19 ноември
1949 г.), когато следственото дело срещу Трайчо Костов още не е приключено,
Червенков го обявява за „английски шпионин“, „провокатор“ и „свързан с кликата на Тито“, който „с помощта на титовци“ подговял „откъсване на България
от Съветския съюз, реставрация на капитализма и преминаване на България в
лагера на империализма“ (Архивите говорят 2018а: 314–320). По свидетелства на началника на личната охрана на В. Червенков залата в Дома на армията,
където се провеждат заседанията на съда, е свързана със специален кабел с една
стая в сградата на Министерския съвет. В нея Червенков слуша по високоговорителите показанията и обясненията на подсъдимите и свидетелите и преглежда предоставените му материали по делото срещу Трайчо Костов (Вълко Червенков 2000в: 157–158). Пред пленума на ЦК на БКП, проведен на 16 и 17
януари 1950 г., В. Червенков изнася доклад за основните поуки от „разкриването на трайчокостовската банда и борбата за нейния разгром“, за недостатъците в
работата на БКП и нейните задачи (Архивите говорят 2001: 208–212).
В двете краткотрайни правителства на В. Коларов, избрани след смъртта на
Г. Димитров – на 20 юли 1949 г. и 20 януари 1950 г., Червенков е издигнат на
поста подпредседател (заместник-председател) на Министерския съвет (Държавен вестник, бр. 168, 23 юли 1949 г.; бр. 18, 23 ян. 1950 г.). По отношение на
другата най-висша длъжност, овакантена от Г. Димитров, Вълко Червенков прави всичко възможно болният В. Коларов да не заеме и поста генерален секретар
на ЦК на БКП, развивайки теорията, че Г. Димитров не може да бъде заменен
и заместен от „никого“ в партията, че бъдещото партийно ръководство трябва
да бъде „колективно“ и че при новите условия Й. В. Сталин още повече трябва да бъде не само общ, но и „пряк и неизменен ръководител“ на ЦК на БКП
в неговата практическа работа (Архивите говорят 2001а: 120–121). Така В.
Червенков, като първи секретар на ЦК на БКП, си осигурява възможност да
играе основна роля в провеждането на кадровата политика в партията и държавата. При това по вътрешнопартийните въпроси той постоянно търси съветите на Й. В. Сталин (Архивите говорят 2018а: 253–254, 261–268, 274–275,
312–314).
Показателна за отношението на В. Червенков към Сталин и Съветския съюз
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е приветствената му реч, произнесена на тържественото заседание в Болшой
театър в Москва в чест на 70-годишнината на Й. В. Сталин. В нея съветският
диктатор е наречен „най-великия и скъп наш другар и защитник“, наш „освободител, роден баща и велик учител и вожд“, а българо-съветската дружба е определена като „слънцето и въздуха за българската нация“. И като израз на „безграничната любов и дълбоката признателност“ към „великия“ Сталин му поднася
„благодарствено писмо, подписано от 5 милиона трудещи се на България, почти
цялото възрастно грамотно население на нашата страна“ (Архивите говорят
2018а: 342). Освен благодарственото писмо, до Сталин е изпратен и специален
влак с хиляди подаръци от българското население по случай неговата 70-годишнина (Архивите говорят 2018а: 332).
По други поводи Червенков често заявява, че българо-съветската дружба е
„основа на българската национална независимост“, която „с всички сили трябва да крепим, да разширяваме и пазим като зеницата на очите си“ (Червенков
1954а: 102–107, 126–130, 142–143).
На 23 януари 1950 г. умира министър-председателят Васил Коларов. В периода, когато няма избран премиер, е формирано ново Бюро на Министерския
съвет с председател В. Червенков, в което влизат подпредседателите на Министерския съвет Владимир Поптомов, Райко Дамянов и Георги Трайков, и
министърът на индустрията и занаятите Антон Югов. В него Червенков поема
„наблюдението“ на Министерството на народната отбрана (МНО), Министерството на вътрешните работи (МВР), Комитета за държавен контрол (КДК),
Върховния комитет за физическа култура и спорт (ВКФКС) и Българската академия на науките (БАН) (ЦДА, ф. 136, оп. 5, а.е. 186, л. 1; а.е. 187, л. 1).
На 1 февруари 1950 г. 1-то (дн. 27-то) Народно събрание избира Вълко Червенков за председател на Министерския съвет. По негово предложение Народното събрание утвърждава правителството в същия състав, избран на 20 януари, като само броят на подпредседателите на Министерския съвет е намален от
4 на 3 души. Промените са отложени за по-късна дата, но, както отбелязва пропагандната машина на БКП, „кормилото на държавното управление е в здрави
ръце“ (ЦДА, ф. 117, оп. 9, а.е. 1, л. 1–2). След няколко седмици той оглавява и
Националния съвет на Отечествения фронт, парламентарната група на БКП и
Оргбюро на ЦК на БКП (ЦДА, ф. 1Б, оп. 5, а.е. 62, л. 4; В. Работническо дело,
бр. 42, 11 февр. 1950 г.).
На 6 септември 1950 г. по тържествен начин е отбелязана неговата 50-годишнина. По този повод на негово име са наименувани редица обекти, предприятия и институции в страната (Пети район на столицата, Медицинската
академия и Авторемонтният завод в София и др. (Държавен вестник, бр. 214, 11
септ. 1950 г.). ЦК на БКП му поднася суперлативно приветствие (Архивите
говорят 2018а: 403–407). От името на правителството също му е подготвен
специален адрес, в който се възхвалява неговата цялостна обществено-политическа дейност и особено работата му като председател на Министерския съвет
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(Архивите говорят 2018а: 407–409).
На 8 ноември 1950 г., сякаш забравили за решението на юлския пленум на
ЦК на БКП (1949 г.), същите членове на Централния комитет с „пълно единодушие“ избират Вълко Червенков – „най-изпитания и достоен продължител на
делото на другаря Георги Димитров, верен ученик на великия Сталин“ (според
съобщението в печата) – за генерален секретар на ЦК на БКП, длъжност, която
се възстановява специално за него (Архивите говорят 2018а: 426). Основните функции на генералния секретар са: „ръководи и контролира целокупната
работа на партията и държавата“ и специално – работата на отдел „Кадри“ на
ЦК на БКП (ЦДА, ф. 396Б, оп. 1, а.е. 1, л. 17). По време на краткото съществуване на Държавния комитет на отбраната на НРБ той е и негов председател,
за което е произведен в чин армейски генерал (Съвременен показател, 1991, бр.
4–5, 60). Неговите болезнени амбиции да бъде „първи човек в партията и страната“ и „единствен хазяин“ в партийното и държавното ръководство напълно са
удоволетворени. А партийната пропаганда продължава да го величае като „любим народен ръководител“, „пламенен патриот и мъдър държавник“, „вдъхновител и организатор на всички наши успехи в социалистическото строителство“,
„твърд и смел болшевик“, „образцов комунист“, „безпределно предан на марксизма-ленинизма, на пролетарския интернационализъм, на нашия велик освободител – Съветския съюз“ и т.н. (В. Работническо дело, бр. 153, 1 юни 1952 г.).
И естествено, той е удостояван с най-високите български и съветски отличия –
орден „Ленин“, орден „Георги Димитров“, орден „Народна свобода 1941–1944
г. – I степен“, орден „9 септември 1944 г. – I степен“ и др. (ЦДА, ф. 396Б, оп.1,
а.е. 1, л. 19, 37).
С овладяването на всички най-важни постове в комунистическата партия и
държавата В. Червенков налага своя „личен режим“ в управлението на страната, продължил до април 1956 г. Възвръща се политическата практика на „култ
към личността“ от годините, когато партиен и правителствен ръководител е Г.
Димитров. Всичко, което е постигнато в страната, се свързва с името на Червенков. В същото време постоянно се подчертава, че основните насоки „за ръководство и действие“ идват от Москва. Силните и неоспорвани от никого позиции
на В. Червенков във властта (особено до началото на 1953 г., когато се чувства
„всемогъщата“ подкрепа на съветския властелин Й. В. Сталин), довеждат до непрестанни структурни и персонални промени в Министерския съвет, до разправа с много неудобни и нежелани кадри, до своеволия в кадровата политика
на БКП.
За да не загубят своите привилегии и своето високо положение в държавния
апарат, министрите обикновено приемат без резерви всяко решение на своя
премиер, всяко негово хрумване, всяко негово своеволие. Наложил авторитарен стил на ръководство, Червенков не допуска възражения, несъгласия или изяви на собствени позиции. При това, без становище и подписа на В. Червенков
не може да се реши нито един важен въпрос от отделните министерства.
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Вълко Червенков твърдо вярва в концепцията на Сталин за „непрекъснатото изостряне на класовата борба през преходния период от капитализъм към
социализъм“ и използва всички лостове на властта за нейната практическа реализация в България. По негови указания започва повсеместно прочистване на
партийния и държавния апарат от така наречените „буржоазни националисти“,
„титови и антисъветски елементи“, „агент-провокатори“ и т.н. Проведеното в
цялата страна обследване на организациите и местните комитети на БКП има
за цел да бъде разкрит и разобличен „прикритият враг“, „врагът с комунистическа маска“, „врагът с партиен билет“, „петата колона в партията“. След процеса
срещу Трайчо Костов са организирани и други съдебни политически процеси
– срещу партийни, държавни и стопански дейци, срещу дейци на бившата опозиция, срещу католически свещеници. В следствените килии на МВР попадат
стотици невинни хора, обвинени в различни „престъпления“. Други хиляди
български граждани преминават през трудовите лагери. Принудително променят местожителството си няколко хиляди български семейства, обявени за
„враждебни“ или „реакционни“ (ЦДА, ф. 1Б, оп. 5, а.е. 62, л. 90–91; а.е. 80, л.
116–119; Вести на ВС на БСП, 1990, бр. 8, 84–87; 1990, бр. 9, 15–17; Съвременен показател, 1990, бр. 33, 34–35).
По настояване на В. Червенков пред Сталин, обаче, е отзован главният съветски съветник в Държавна сигурност генерал Филатов, който се опитва да
причисли към „прикритите врагове“ и такива партийни функционери като Антон Югов и Георги Чанков (Вълко Червенков 2000а: 82–84; Вълко Червенков 2000в: 167–171).
Неправилна и неефективна се оказва и тезата на В. Червенков, която той застъпва на Третия конгрес на Отечествения фронт (28–29 май 1952 г.), за превръщането на най-масовата обществена организация в „пръв и пряк помощник
на народните съвети“ и за „сливането на работата на Отечествения фронт с тази
на местните народни съвети“ (Архивите говорят 2018а: 573–577). На следващия конгрес на ОФ тази теза е заменена с постановката за „сътрудничеството
на Отечествения фронт с народните съвети“.
На другата масова организация – Димитровския съюз на народната младеж
(ДСНМ), Червенков гледа като на „резерв на Комунистическата партия“, като
на „средство, инструмент, оръдие на Комунистическата партия, чрез което тя
държи под своето влияние младежките маси“ (Червенков 1954в: 297–298).
Вълко Червенков е яростен привърженик на форсираната „социалистическа“ индустриализация на България. Като министър-председател на страната
той налага високи темпове на развитие на електрификацията, производството
на каменни въглища, металургията, машиностроенето, химическата промишленост и други отрасли на тежката индустрия. Тази икономическа политика не е
съобразена с финансовите възможности на страната, не отговаря на елементарните екологични изисквания, лишава населението от стоки от първа необходимост и влошава неговия жизнен стандарт. Когато след смъртта на Сталин ново-
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то съветско ръководство е принудено да възприеме т.нар. „продоволствен курс“
в икономиката, Червенков веднага се обявява в подкрепа на този икономически
поврат, като обявява курс на намаляване на темповете на индустриализация,
увеличаване на капиталовложенията в селското стопанство и максимално развитие на средствата за потребление (ЦДА, ф. 396Б, оп.1, а.е. 433, л. 21).
С името на Вълко Червенков са свързани и тежките проблеми в селското
стопанство в началото на 50-те години. Тогава е наложено задължително изкупуване от държавата на основните селскостопански продукти и тяхното разпределение в градовете чрез купонната система. Същевременно това е период на
масово коопериране на селяните, свързано с много насилия, икономическа принуда, административен натиск, груби извращения и закононарушения (Архивите говорят 2001: 333–335).
На Втората национална конференция на ТКЗС (5–8 април 1950 г.) Червенков изнася доклад, в който сочи пътя за преодоляване на изостаналостта на
българското селско стопанство – коопериране на индивидуалните селски стопанства и тяхното обединение в едри машинизирани трудовокооперативни земеделски стопанства. (Червенков 1951: 5–96). В тази връзка интерес предизвиква и мнението на В. Червенков по въпроса за „ликвидиране на кулачеството
като класа в условията на Народна република България.“ Той смята, че в районите, където над 50% от селските стопанства са кооперирани, трябва да сe пристъпи към „разкулачване“, а в районите, където кооперирането не е приело масови
размери, да се провежда политика на „ограничение и изтласкване на кулаците“.
От името на Политбюро на ЦК на БКП на 12 януари 1951 г. Червенков отправя писмо до ЦК на КПСС, с което иска „съвет и указания“ по този въпрос.
Отговорът на Сталин, обаче, е напълно неочакван. Той извиква Червенков в
Москва и му прави такава бележка: „Защо вие бързате? Кой ви гони?... Не е необходимо у вас да се води политика на разкулачване. В близките години трябва
да се води политика на укрепване на ТКЗС... Да не се открива фронт... Лозунг за
разкулачване не поставяйте. Главният упор – на укрепването на съществуващите кооперативи – техника, хора. Това е същината“ (Архивите говорят 2018а:
452–456). И БКП възприема курс на организационно и финансово укрепване
на ТКЗС.
Осъществяването на курса на ускорена индустриализация и на масово коопериране на селското стопанство довежда до засилване на миграционните
процеси в страната, до обезлюдяване на българските села и до появата на безработица в градовете.
Като лидер на управляващата партия и председател на Министерския съвет
В. Червенков се стреми към провеждане на социална политика, която да отговаря на някои належащи нужди на населението. Така например, по време на неговото управление се налага практиката на сключване на колективни трудови договори, приемане на система от мерки за обществено подпомагане, насърчаване
на жилищното строителство, въвеждане на безплатна медицинска помощ и т.н.
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Най-острият проблем през първата половина на 50-те години обаче продължава
да е ниският жизнен уровен на населението. За неговото повишаване не спомага
нито отмяната на купонната система и преминаването към свободна търговия
с промишлените и селскостопанските стоки, нито прословутите шест намаления на цените през периода 1952–1956 г., с които режимът на Вълко Червенков
прави големи спекулации. В случая демагогски се премълчават отрицателните
последици от проведената през 1952 г. парична реформа, въведените високи
свободни цени на стоките през преходните години, спадането на доходите на
селяните-кооператори, задържането на реалните заплати на работниците и служителите под равнището на 1949 г., ниските покупателни способности на населението.
По време на режима на Вълко Червенков сталинисткият модел на развитие
на образованието, науката и културата се налага всеобхватно. Обвързването на
духовната култура с тоталитарните структури на комунистическата партия и
държавата довежда до администриране и декретиране на културната дейност,
стесняване дейността на творческите съюзи и откъсване на българската култура
от някои общи процеси в развитието на световната култура. Превръщането на
марксизма-ленинизма в държавна идеология е свързано с налагане на задължителни изисквания към произведенията на художественото творчество, с възвеличаване на комунистическата партия и нейния генерален секретар, с налагане
на грубия субективизъм в оценката на резултатите от дейността на дейците на
науката и културата, с продължаване на репресиите над видни представители на
българската духовна култура, със съобразяване с едноличните указания и разпореждания на Вълко Червенков (Червенков 1953: 189–215, 218–229, 282–295,
327–337). Показателни в това отношение са случаят „Александър Жендов“
(1949–1950 г.), случаят „Тютюн“ (1951–1952 г.), случаят „Деляна“ (1952 г.), речта му пред събранието на писателите-членове на БКП (28 декември 1955 г.) и
други (Огнянов 2008: 276–292).
Централизацията в ръководството на партията, държавата, икономиката и
културата е доведена до крайност, а самостоятелността и инициативата на партийните, държавните, стопанските и културните дейци е ограничена до минимум. Всички основни въпроси от политическото, икономическото и културното
развитие на България Червенков обаче съгласува със съветското ръководство.
Следва обаче да се признае и един безспорен факт – че Червенков се ползва с определен авторитет в своите партийни среди. Работоспособен, деен,
дисциплиниран, той поема върху себе си изпълнението на много партийни и
правителствени задачи. За разлика от други ръководни дейци Червенков сам
пише основната част на своите доклади, речи, статии и брошури. Дава вид, че
се вслушва в мнението на околните, че се придържа към колективните решения
(Червенков 2000а: 105–107).
Съвсем друго, обаче, е отношението към Вълко Червенков в средите, които
са вън от БКП – бивши николапетковисти, бивши звенари, бивши цанковисти,
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бивши офицери и др. Примери за такива „вражески“ настроения и прояви непрекъснато се изнасят в специалните съобщения на МВР до висшето партийно и държавно ръководство. Отрицателни коментари, например, предизвиква
докладът на В. Червенков пред тържественото събрание на 8 септември 1953 г.
Въпреки това, върху справката на МВР самият Червенков поставя резолюция:
„До членовете на Политбюро – за сведение“ (Архивите говорят 2018в: 134–
137).
Срещу управлението на БКП е насочено и горянското движение – въоръжената антикомунистическа съпротива в страната. На 6 април 1950 г. дори е
направен опит за атентат срещу Червенков от членове на такава нелегална организация. В строго поверителна справка на Държавна сигурност от 30 април с.
г. се съобщава, че „на тази дата, въпреки голямата охрана, по колата на В[ълко]
Червенков е било стреляно, шофьорът му – убит, а той – ранен. За да не се разбере, обаче, Червенков е отишъл да говори на конгреса на ТКЗС, което е било
забелязано от делегатите“ (Архивите говорят 2010: 15).
През лятото на 1955 г. пък е направен „опит за преврат“ от „заговорническата организация“ на о. з. майор Атанас Апостолов Иванов. В тази „вражеска дейност“ са заангажирани общо 37 души. Ръководителят на организацията е написал „прокламация към българския народ“ и е обмислил план за „преврата“. Според този план ударна група от 15 участници в заговора е трябвало да обезвреди
охраната на вилата и залови министъра на вътрешните работи Георги Цанков.
След това е трябвало да обезвреди и замени охраната на Вълко Червенков, като
същият бъде задържан и от негово име да се извикат членовете на Политбюро,
министрите и военният комендант, когото да заставят да даде нареждане да се
блокират София, по-важните министерства, Радио София и Централна поща.
Предвиждало се е по радиото да бъде прочетена прокламацията на новото правителство. За успеха на преврата се е разчитало преди всичко на „изненадата“
и създаването на „заблуда“ в органите на властта, армията и БКП, че всичко се
извършва от името на министър-председателя и ЦК на БКП. Обмисляла се е
възможност за искане на подкрепа от Югославия. Планът на заговорниците бил
осуетен от органите на Държавна сигурност, които на 6 юли 1955 г. арестуват 36
души и предават на съд 17 души от тях (Архивите говорят 2018в: 422–425).
Към Сталин Вълко Червенков се отнася с безрезервно преклонение и се старае по всякакъв начин да подражава на своя „кумир“ от Кремъл, включително
и във външния вид и във външното си поведение. В спомените си тогавашният първи секретар на ЦК на ДСНМ Лъчезар Аврамов пише следното по този
въпрос: „Червенков, например, се обличаше като Сталин, като него ходеше напред-назад по време на заседанията на Политбюро, стараеше се да излиза с материали и изказвания по проблеми, по които се е изказвал Сталин“ (Аврамов
1993: 180). Една от секретарките на Червенков през 50-те години също отбелязва, че го помни в „сталинска куртка“, но ризите му били избродирани с български шевици. По „сталински маниер“ за известен период от време Червенков
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въвежда „нощно работно време“ и нощни дежурства в Министерския съвет и
министерствата, и вечер, след 21 часа, той вика на доклади отговорните работници от апарата на изпълнителната власт и ЦК на БКП (Вълко Червенков
2000в: 53).
На траурния митинг в София по случай смъртта на Сталин, проведен на
6 март 1953 г., в началото на своята реч В. Червенков заявява следното: „Тежко известие като камък легна в сърцата ни: не е вече между живите ЙОСИФ
ВИСАРИОНОВИЧ СТАЛИН. Престана да бие най-голямото човешко сърце на нашето време. Угасна светилникът на най-великия ум на съвременното
човечество. Не е вече между живите гениалният продължител на Лениновото
дело, мъдрият учител и вожд на трудещите се от целия свят. Неумолимата смърт
пресече завинаги изумително стройната, изваяна с неповторима логика и предвидливост, творческа дейност на гиганта на мисълта и волята. Не е вече между
живите най-големият и най-любимият защитник и верен другар на нашия народ – неговият освободител“ (Архивите говорят 2018а: 632).
След смъртта на Й. В. Сталин (5 март 1953 г.) започва постепенно развенчаване на ореола около неговата личност. Новите съветски лидери Г. М. Маленков и Н. С. Хрушчов привикват последователно в Москва ръководителите на
комунистическите партии в Източна Европа (включително и В. Червенков), за
да ги уведомят за съдбата на бившия член на Президиума на ЦК на КПСС и
бивш първи заместник-председател на съветското правителство Лаврентий П.
Берия, и им обръщат внимание върху някои „неправилни методи на ръководство“, свързани с „култа към личността на Сталин“ (Архивите говорят 2018в:
94–102).
На срещата на българската партийна делегация (Вълко Червенков, Райко
Дамянов и Георги Чанков) с делегацията на Президиума на ЦК на КПСС (Г.
М. Маленков, Н. С. Хрушчов, В. М. Молотов и Н. А. Булганин), проведена в
Москва в началото на 1954 г., от съветска страна се прави остра критика на „култа към личността“ към българския лидер и се препоръчва да се вземат мерки за
ликвидиране на този „култ“ (ЦДА, ф. 1Б, оп. 5, а.е. 196, л. 44). След завръщането
на българската делегация в София Червенков внася предложение в Политбюро
на ЦК на БКП и Министерския съвет да се премахнат всички негови бюстове,
барелефи и статуи, поставени на обществени места, но, както сам той твърди
по-късно, тогава това предложение „не е прието“ (ЦДА, ф. 1Б, оп. 5, а.е. 127, л.
140). На заседание на Политбюро на ЦК на БКП (12 януари 1954 г.) се обсъждат въпросите за премахване на поста генерален секретар и за освобождаване
от Секретариата на ЦК на БКП на онези секретари, които същевременно са на
работа и в Министерския съвет (Архивите говорят 2018в: 210). С това се
цели да се покаже, че се следва съветският опит в заемането на висши партийни
и държавни постове. Окончателното решение на тези въпроси, обаче, е оставено за по-късна дата.
Редица примери от дейността на В. Червенков показват, че отдава по-голя-
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мо предпочитание на работата си като ръководител на правителството. Затова
той без колебание приема повторния мандат като председател на Министерския съвет, чийто състав е утвърден на 16 януари 1954 г. (В. Известия на ПНС,
бр. 7, 22 ян. 1954 г.). Само 10 дни по-късно длъжността генерален секретар е
закрита, но, противно на някои очаквания, Червенков съумява да запази лидерството си в БКП, като поема ръководството на работата на Политбюро на ЦК
на БКП (функция, която не е регламентирана в устава на БКП). За създаване на
впечатление в съветското партийно ръководство и сред общественото мнение в
страната, че след смъртта на Сталин настъпват промени и в България, той прави
показна демонстрация на „критика на култа към личността“ и включва в масова
употреба марксистките постановки за „колективно ръководство“ и „ролята на
народните маси в историята.“ Такава цел имат речта му пред една от районните
отчетно-изборни конференции на БКП в столицата на 19 януари 1954 г. (Архивите говорят 2018в: 218–222) и съобщението му пред пленума на ЦК на
БКП на 26 януари с. г. (Архивите говорят 2018в: 225–229). Дават се указания за сваляне на неговите бюстове и преустановяване скандиранията на неговото име на събрания и манифестации (ЦДА, ф. 1Б, оп. 5, а.е. 130, л. 136–143;
а.е. 131, л. 54–58).
На Шестия конгрес на БКП (25 февруари – 3 март 1954 г.) В. Червенков
изнася отчетния доклад на Централния комитет на партията. В този конгресен
документ той прави изводите, че от „изостанала аграрна страна“ България вече
се е превърнала в „индустриално-аграрна страна“ и че комунистическата партия
се е очистила от „чужди и случайни елементи“ (Шести конгрес 1954: 28–31,
62–68, 70–82). Конгресът провъзгласява като главна задача на втория петгодишен народностопански план (1953–1957 г.) „рязкото подобряване на материалното и културното благосъстояние на трудещите се“ (Шести конгрес 1954:
609) – и този път без да се отчитат реалностите в страната. Правителството на
Червенков обаче залага главно на количествените показатели, на показната страна на извършеното, на съпоставката с довоенното равнище. Новият Централен
комитет отново избира В. Червенков за член на Политбюро. Той запазва поста
си на ръководител на този висш партиен орган, т.е. на лидер на комунистическата партия, независимо от факта, че първи секретар на ЦК на БКП е друга политическа фигура (Т. Живков) (Архивите говорят 2018в: 265–267, 270–271).
През 1955 г. Червенков проявява склонност да се откаже от една от двете
висши длъжности, които заема в БКП и държавата, но след като разбира, че съветското партийно ръководство (в лицето на Н. С. Хрушчов) не поставя категорично искане за това, отказва се от идеята да внесе този въпрос за разглеждане в Политбюро (Вести на ВС на БСП, 1990, бр. 7, 88–89, 106, 110). В своите
усилия да запази двата най-високи поста в страната – министър-председател и
ръководител на Политбюро, В. Червенков често прибягва до тактиката на противопоставяне на висшите държавни и партийни институции – Министерския
съвет на Политбюро на ЦК на БКП, а Политбюро – на Секретариата на ЦК на
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БКП.
Като министър-председател през май 1955 г. В. Червенков ръководи българската делегация на съвещанието във Варшава, където представителите на СССР
и страните от Източна Европа подписват колективен „Договор за дружба, сътрудничество и взаимна помощ“, наречен Варшавски договор (Външна политика 1970: 212–221). С него се основава военнополитическият блок на страните от Източна Европа (в противовес на НАТО) и разделението на Стария
континент става окончателно.
На 3–4 юни с. г. в София Червенков посреща съветска партийно-правителствена делегация начело с първия секретар на ЦК на КПСС Никита Хрушчов,
която се завръща от Белград след благоприятни преговори с Й. Б. Тито (В. Работническо дело, бр. 154, 3 юни 1955; бр. 155, 4 юни 1955 г.). Това е първото
посещение в България на съветски ръководител от такъв ранг. На тази среща на
българското правителство е препоръчано да промени също политиката си спрямо Югославия.
На 10 ноември 1955 г. В. Червенков пише писмо до първия секретар на ЦК
на КПСС Н. С. Хрушчов, в което обръща внимание на съветския партиен лидер, че в пропагандната литература в СССР намират място някои „неточни“
оценки за характера на „народнодемократичната революция в България.“ Той
споделя мнението на ЦК на БКП, че след 9 септември 1944 г. развитието на
страната ни не се разделя на два етапа: буржоазнодемократичен (1944–1947 г.)
и социалистически (след 1947 г.), а цялото развитие през изминалите 11 години
е „процес на установяване на пролетарска диктатура в народнодемократичната
ѝ форма“, т.е. това са два етапа на „социалистическата революция в България“
(Червенков 2007: 250–256).
В началото на 1956 г. В. Червенков отива на почивка и лечение в санаториума „Барвиха“ край Москва. Там престоява около два месеца (Вълко Червенков 2000в: 124–125). В това време Тодор Живков добива кураж и самочувствие и започва сондажи за отстраняване на В. Червенков от лидерските позиции
в комунистическата партия и държавното ръководство. За тази цел Живков
води поверителни разговори с Енчо Стайков, Георги Чанков и Георги Дамянов – членове на Политбюро, и с Борис Тасков и Димитър Ганев – секретари на
Централния комитет. Чрез съветския посланик в София Юрий К. Приходов за
промените в „съотношението на силите на върха“ в българското партийно ръководство е информиран и Президиумът на ЦК на КПСС (Архивите говорят
2001: 326–327).
След ХХ конгрес на КПСС (14–25 февруари 1956 г.), на който като ръководител на българската делегация присъства и намиращият се в Москва В. Червенков, в СССР и страните от Източна Европа настъпва нова вълна от разобличаване на „култа към личността“ и кадрови промени в партийните и държавните органи. Започва открито да се говори и пише за деформации, извращения и
престъпления, извършвани от Й. В. Сталин и някои негови съратници. Скоро
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след това новият полъх от Москва достига и до София. Червенков се оказва неудобен за осъществяване на опитите за „десталинизация“, внушени от наложилия се начело на ЦК на КПСС Н. С. Хрушчов. Още повече, че българският
лидер не приема с убеденост постановките в „секретния доклад“ на Н. С. Хрушчов пред закритото заседение на конгреса. Както самият Червенков по-късно
признава, „развенчаването“ на Сталин го изважда от равновесие и го довежда да
„особено схванато положение“, до състояние на „сащисаност“. За него докладът
на Хрушчов съдържа „едностранчива“, „нескопосана“, „груба“ и „недалновидна“
разобличителна критика на дейността на Сталин. Затова той протака свикването на пленум, който трябва да запознае ЦК на БКП с решенията на ХХ конгрес
на КПСС и да извлече съответните „поуки“ от него за Българската комунистическа партия (Вълко Червенков 2000а: 78).
В навечерието на пленума В. Червенков изразява несъгласие с някои от
основните изводи, направени в подготвената от Секретариата на ЦК на БКП
проекторезолюция. Това налага в края на март 1956 г. да се проведе специална среща в Москва между Политбюро на ЦК на БКП и Президиума на ЦК на
КПСС. На нея В. Червенков се оказва в пълна изолация – всички членове на
Политбюро на ЦК на БКП подкрепят направеното от Тодор Живков изложение и отхвърлят възраженията на Червенков. В същия дух са и изказванията на
съветските ръководни партийни дейци (Априлският пленум 1956: 39–40;
Вълко Червенков 2000а: 79–87). След тази среща докладът за предстоящия
пленум е възложен на Тодор Живков, което означава, че въпросът за лидерството на БКП вече е предрешен и В. Червенков трябва да се прости със заеманите
от него най-висши постове в партията и държавата.
Пленумът на ЦК на БКП е проведен при закрити врата от 2 до 6 април 1956
г. В доклада, изнесен от първия секретар на ЦК Т. Живков, се прави критика
на редица проявления „на култа към личността“ на В. Червенков. На последния
се хвърля главната вина за преследването на партийните кадри, нарушаването
на законността от органите на МВР, грешките в органите на съдебната система,
противопоставянето на партийни и държавни органи, неблагополучията в селското стопанство, пораженията в духовната сфера и т.н. (Априлският пленум
1956: 32–39). В изказванията на участниците в пленума преобладават оценките,
че е „властолюбив и амбициозен“, че е наложил „канцеларско-бюрократични“
методи в управлението, че е установил режим на „еднолична диктатура“ (Априлсикят пленум 1956: 49–58, 125–135, 140–148, 217–220, 238–242). „В
името на партийното единство“ и за да запази определени позиции във върховете на властта, в две свои изказвания Червенков изразява съгласие с основните
изводи и критики в доклада, но се опитва да защити своята цялостна дейност на
партиен и държавен деец и да оправдае някои свои постъпки и действия. Така
например, той признава, че е имал манталитет на „вожд“ в страната, че се бил
превърнал в „командир“ в БКП, че си осигурил „привилегировано положение“
в партията и държавата, но заявява, че в партийното и държавното ръководство
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е имало много „усърдни радетели“ на „култа“ към неговата личност, които са го
въздигнали на „недосегаемия пиедестал“ (Априлският пленум 1956: 43–48,
267–274; Вълко Червенков 2000а: 90).
На 6 април 1956 г. пленумът на ЦК на БКП взема решение В. Червенков
да бъде освободен от поста министър-председател и да бъде назначен за заместник-председател на Министерския съвет, а ръководител на Политбюро
да стане първият секретар на ЦК на БКП Тодор Живков. На 17 април с. г. е
проведено заседание на Народното събрание. На него са направени промените,
предложени на пленума. В заявлението на В. Червенков за оставка е отбелязано
следното: „Поради допуснати от мен неправилни методи на работа като председател на Министерския съвет, които нанесоха известни вреди на държавната
работа, моля Народното събрание да ме освободи от длъжността председател
на Министерския съвет на Народна република България“ (Архивите говорят 2018в: 534). Оставката, естествено, е приета „единодушно“ и за министърпредседател на страната е избран Антон Югов (В. Работническо дело, бр. 109, 18
апр. 1956 г.).
Залезът на В. Червенков като политическа личност не е рязък и еднократен
акт. През 1956 г. той „слиза“ само едно стъпало по-надолу в партийната и държавната йерархия, но си остава във висшите кръгове на властта. В Комисията по
обследване делото на Трайчо Костов и свързаните с него процеси през лятото
на 1956 г. се прави предложение за отстраняването на В. Червенков от Политбюро, но партийното ръководство отклонява това предложение като „нецелесъобразно“ (ЦДА, ф.1Б, оп. 5, а.е. 274, л. 247–251). На Т. Живков са необходими
повече от 5 години (през които Червенков „не го признава“ като първи секретар) (ЦДА, ф. 1Б, оп. 5, а.е. 476, л. 276), за да отстрани Червенков окончателно
от висшите постове в БКП и държавата. През това време бившият партиен лидер и бивш премиер е председател на Идеологическата комисия на Политбюро на ЦК на БКП и заместник министър-председател в две от правителствата,
оглавявани от А. Югов (до 9 декември 1961 г.). През 1957–1958 г. е министър
на просветата и културата, а през 1960–1961 г. – председател на новосъздадения
Държавен съвет за наука (ЦДА, ф. 1Б, оп. 5, а.е. 485, л. 129; Вълко Червенков
2000а: ХIII– ХIV).
След ХХII конгрес на КПСС (17–31 октомври 1961 г.), който прави „пълно разобличаване на култа към личността на Сталин“, следват и „поуките“ от
него за Българската комунистическа партия. На тази тема е посветен пленум на
ЦК на БКП, проведен на 28 и 29 ноември 1961 г. Докладчик е първият секретар на ЦК на БКП Т. Живков. В изложението му е отделено значително място
на „грубите грешки“, „порочните методи на работа“ и „доктринерските възгледи“ на Вълко Червенков до април 1956 г. (ЦДА, ф. 1Б, оп. 5, а.е. 479, л. 76–109).
И този път предложението на първия секретар на ЦК за изваждането на В. Червенков от Политбюро на ЦК на БКП е гласувано „единодушно“ (ЦДА, ф. 1Б,
оп. 5, а.е. 479, л. 268). На 9 декември 1961 г. Червенков е освободен и от правителството на страната.
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Последният политически удар срещу Вълко Червенков е нанесен на 4 ноември 1962 г. – един ден преди откриването на VIII конгрес на БКП. Извънредният пленум на ЦК е свикан, за да се направят „персонални изводи за непосредствените виновници за грубите извращения в органите на Държавна сигурност“
и за „погазването на законността“ в България през периода 1949–1956 г. (ЦДА,
ф. 1Б, оп. 5, а.е. 554, л. 1). Основната цел този път е да бъде отстранен тогавашният основен конкурент на Т. Живков за еднолично лидерство – Антон Югов,
който е министър-председател на страната. Същият е снет от състава на Политбюро и на ЦК на БКП и е предложено да бъде освободен от държавна работа
(ЦДА, ф. 1Б, оп. 5, а.е. 554, л. 139). По отношение на В. Червенков е формулирано следното решение: „Да бъде изваден от състава на Централния комитет на
партията и изключен от нейните редове Вълко Червенков за създаване на чужда
на марксизма-ленинизма обстановка в партията и страната, за извършените груби нарушения на социалистическата законност и тежките вреди, нанесени на
партията и страната, за антипартийното му поведение след Априлския и Ноемврийския пленум на ЦК, за дейност, насочена против партийната линия и
против единството на партията“ (ЦДА, ф. 1Б, оп. 5, а.е. 554, л. 140).
С резолюция от 13 ноември 1962 г. Осмият конгрес на БКП одобрява наложените от последния пленум на ЦК наказания на В. Червенков и А. Югов,
като засилва негативната оценка за тях с твърдението, че са развивали „фракционна“ и „разколническа“ дейност (Резолюция 1962: 38). На следващия ден Т.
Живков е преизбран за първи секретар на ЦК на БКП, а на 20 ноември с. г. е
избран и за министър-председател на страната.
„Възходът“ и „залезът“ на Вълко Червенков като комунистически лидер и
държавник след 9 септември 1944 г. е необичаен, сложен и непредсказуем. Неговата политическа дейност през 1944–1956 г. е белязана от всички съществени
черти на „сталинисткия тоталитаризъм“ (Михайлов 2000: 318–321), който е
несъвместим с демократичния път на развитие и нанася непоправими щети върху политическия живот в България.
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МЕЖДУНАРОДНИЯТ ПАНАИР – ПЛОВДИВ ВЪВ
ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ ПО ВРЕМЕ
НА СТУДЕНАТА ВОЙНА
Мирена Митова
THE INTERNATIONAL FAIR – PLOVDIV IN THE BULGARIAN FOREIGN TRADE
POLICY DURING THE COLD WAR
Mirena Mitova
Abstract: Modern European fairs gain momentum after the end of World War I, when foreign
economic relations between countries are disrupted. Trade fairs then become a centre for international
contacts between future partners, helping to move European economies forward. Bulgaria follows the
trends in Europe and in turn organizes the first International Fair in Plovdiv in 1936. But what is
the role of the Plovdiv International Fair in the period of the greatest division of the European continent during the Cold War, when the international situation does not imply active international economic and political contacts? Does Plovdiv Fair have a real economic efficiency to and what is its place
in the foreign trade policy of the country when Bulgaria is in dire need of economic contacts to fulfil its
plans for industrialization? These questions will be answered by the report, following the development
of the fair from its resumption in 1947 to the end of the Socialist regime in 1989.
Keywords: International fair of Plovdiv, Cold war, Socialism, Foreign trade policy

Стартът на Втората световна война не прекъсва изложенията на Международния панаир – Пловдив. Но промяната в хода на войната от 1943 г. и англо-американските стратегическите бомбардировки над България са причината Международния панаир в Пловдив да не бъде организиран през пролетта на 1944 г.
(ДА-Пловдив, ф. 218, оп. 1, а.е. 12, л. 4).
На 9 септември 1944 г. България вече има ново правителство, съставено от
ОФ-коалицията, доминирано от комунистическата партия. То трябва да осигури излизането на страната от войната и да подпише Примирието със съюзниците, да изпрати българската армия под ръководството на Третия украински
фронт да воюва с доскорошния си съюзник Германия, да осигури дейността на
Съюзната контролна комисия, която следи за изпълнението на примирието и да
проведе демократични избори в страната (Баева, Калинова 2003: 74). В тази
обстановка през декември 1944 г. със заповед на Министерски съвет е назначен
за председател на Пловдивската търговско-индустриална камара индустриалецът и търговец Борис Чобанов (ДА-Пловдив, ф. 2037, оп. 1, а.е. 7, л. 1). Както
регламентира Правилникът на панаира от 1936 г., председателя на Търговската палата по право е и председател на Международния панаир. Борис Чобанов
става част от управлението на панаира, заедно с пловдивските индустриалци и
търговци д-р Обрейко Обрейков, Драгомир Цанков, Борис Костурков и пловдивския кмет след смяната на властта – Иван Перпелиев (ДА-Пловдив, ф. 213,
оп. 1, а.е. 24, л. 4). Въпреки посочените вътрешно и външнополитически усложнения, пловдивските дейци от Управителния съвет искат от централната власт
да организират панаир. Разбира се, те осъзнават, че самият панаир няма матери-
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алната възможност да организира изложение през 1944 г – 1945 г. Докато трае
войната такава възможност не се очертава, защото голяма част от инвентарът му
е предоставен за ползване от болници, различни организации и за безвъзмездно ползване от съветските войски (ДА-Пловдив, ф. 218, оп. 1, а.е. 12, л. 4). Но
пловдивските индустриалци се надяват в края на войната, че ще могат да организират Международния панаир в духа на своите разбирания за стопанското
значение на панаира, произтичащи от това, че след Първата световна война на
международните търговски панаири в световен мащаб се пада голямото значение за раздвижване на търговските отношения и за съживяването на икономиката (Carreras, Torra 2005: 1). Местната управа на Международния панаир
смята, че пловдивското изложение ще има голямо значение, както за българската икономика, така и за външнотърговските връзки на България, които ще бъдат
тепърва изграждани наново след установяването на мир в света (ДА-Пловдив,
ф. 218, оп. 1, а.е. 12, л. 11). Но сложната външна и вътрешна обстановка става
причина Министерството на търговията и промишлеността да отложи организирането на панаира, поради липсата на добри транспортни и други международни възможности, най-важната от които е че през 1946 г. ще се подготвят
мирните договори с победените страни. Междувременно във вътрешнополитически план през 1946 г. текат различни процеси, които довеждат до укрепване на комунистите във властта и съдействат да се налагат техните виждания за
управление на икономиката. Заедно с това на 10 февруари 1947 г. е подписан
мирният договор (ДА-Пловдив, ф. 218, оп. 1, а.е. 12, л. 12). Това дава тласък за
развитие на външноикономическите и външнополитически връзки на страната,
макар и в условията на ново геополитическо напрежение в света, известно като
Студената война. На 23 февруари 1947 г. Управителният съвет на Мострения
панаир, имайки предвид организираните следвоенни панаири в Европа, както и
получените запитвания към България за участие в Пловдивския панаир от чужбина, предлага през месец септември да бъде организиран Мострен панаир. Зад
това решение се крие и стремежът панаирът да даде тласък на българското стопанство, защото през есента, а не през пролетта, е периодът, когато българското
производство, особено земеделието, може да покаже пълния си капацитет (ДАПловдив, ф. 218, оп. 1, а.е. 12, л. 40, 49; пак там, а.е. 2, л. 1).
Подготвителните работи по организирането на XI Международен панаир
започват почти веднага след насрочване на дата за неговото поставяне. Основен
проблем, който стои пред организирането на предстоящия панаир е осигуряването на достатъчно голяма изложбена площ и финансирането на панаира. Такава помощ се търси от правителството. След преговори между местната управа и
представители на централната власт, правителството отпуска финансова и материална помощ (Обрейков 2017: 111–112). Със средствата е решено е да бъдат
построени 4 изложбени палати, на отпуснатото от Пловдивската община още
през 1939 г. място – левия бряг на река Марица (Обрейков 2017: 99). „Започва
един голям обществен строеж, небивал дотогава – градче на Международния
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мострен панаир в България“ – пише в спомените си Борис Чобанов (ДА-Пловдив, ф. 2037, оп. 1, а.е. 6, л. 3). Трудността в изграждането на платите, но и общия дух, в които се организира панаира са изразени в спомена на младия тогава
пловдивски архитект Георги Петков: „Липсваше каквато и да е строителна техника, а пък нямахме и опит, защото това бяха първите големи обекти. Налице
беше обаче голям ентусиазъм, истинска жар“ (Матеев 1993: 154).
На 31 август 1947 г. XI Мострен международен панаир, след 3 годишно прекъсване, отново е открит. В чест на обявяването на България за Народна република от 15 септември 1946 г. панаирът е наречен I Републикански (ДА-Пловдив, ф. 218, а.е. 17, л. 68). На откриването на панаира Васил Коларов произнася
реч, в която посочва значението му да съдейства за развитието на стокообмена
на страната и да подпомага външнотърговските връзки на България (сп. Кооперативно движение, кн. 7, септември 1947 г., 40). Министърът на търговията
и продоволствието Йордан Божилов също оценява голямото значение на мострения панаир за възстановяване на стопанските и търговски връзки с всички
европейски държави (сп. Кооперативно движение, кн. 7, септември 1947 г., 13).
Но макар че В. Коларов поставя ударението върху ролята на панаира да съдейства за организиране на бъдещ стокообмен, след обиколка в палатите, той
отправя своите критики към организирането на изложението. Коларов не е
доволен, че пред множеството български посетители не са представени новите
стопански форми, въведени след 9 септември 1944 г. (ДА-Пловдив, ф. 218, оп.
1, а.е. 12, л. 79–82). Критиката му подсказва, че панаирът ще има важна роля
за пропагандирането на икономическите постижения на страната, постигнати
чрез социалистическите методи на управление на икономиката.
Насоките за следвоенното развитието на Международния панаир – Пловдив са дадени и това довежда до промени в структурата на управление на пловдивското изложение. С оглед закриването на стопанските камари в страната и
съобразено с новата политическа ситуация, председател на панаира става председателят на Градския народен съвет, т.е. кметът на града (ДА-Пловдив, ф. 218,
оп. 1, а.е. 12, л. 65–94).
Международният характер на панаира предполага силно чуждестранно
представителство в панаирните палати. Но национализацията на чуждите капитали от цялото народно стопанство, в т. ч. и във външната търговия, затруднява
допълнително търговските контакти на България със страните от Западна Европа в сложната международна обстановка. Одържавената чуждестранна собственост не е изплатена и нейната стойност се прибавя към общата сума на външния дълг към съответните страни (Никова 1996: 117–118). Набиращата сила
на Студената война още повече усложнява контактите между Изтока и Запада.
През 1948 г. се появяват и първите последици от разделянето на европейското
икономическо пространство. На лице са първите ограничителни квоти за вноса в Западна Европа на висококачествени сортове тютюн (Никова 2002: 139).
Всичко това засилва процеса на икономическа интеграция между източноевро-
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пейските страни, насочвайки износа и вноса по между си и към големия пазар
на СССР, а това довежда до засилване на процеса на съветското икономическо
проникване и налагане на съветския модел на икономическо развитие.
Въпреки това България проявява подчертан стремеж към запазване на търговските връзки със западните страни, поради острия недостиг на много суровини и индустриални продукти. Ето защо не само се запазва съставът на търговските представителства зад граница (Никова 2002: 141), но и се полагат
усилия за реклама на панаира в чужбина, за да се привлекат повече изложители.
Така на изложението през есента на 1948 г. са поканени както страни от оформящия се Източен блок, така и западноевропейски страни, САЩ, Египет и
Турция. Дори се допуска участието на фирми от окупационните зони на САЩ,
Великобритания и Франция в Германия (ДА-Пловдив, ф. 218, оп. 1, а.е. 24, л. 8,
13). Допускането на Германия да участва в панаира е свързано с традиционната
обвързаност преди войната на българската икономика с германския пазар.
В същото време добрата организация на предстоящия панаир е застрашена
от влошаване на международната обстановка не само между Изтока и Запада, но
в самия Източен блок. Съветската блокада в Берлин от лятото на 1948 г. довежда
до заплаха от реални военни действия в рамките на Студената война (Никова
1999: 98), а Източният блок се разклаща от разразилия се конфликт от лятото
на 1948 г. между Тито и Сталин. Напрежението довежда до изостряне на политическата борба с “търсенето на врага с партиен билет“ и в България (Огнянов
2006: 212–216; Кандиларов 2012: 191). Всичко това е причина да се увеличи
централизацията във всички сфери на политическия, икономическия и обществения живот в страната. Промените не подминават и Международния панаир,
чието управление се поставя под държавен и партиен контрол. Това става като
се изготвя нов правилник през лятото на 1948 г. приет с министерско постановление. Формално е запазен характерът на панаира на самостоятелна юридическа личност, но практически целият контрол и управление остават в ръцете
на Министерския съвет и Министерството на търговията и продоволствието.
Формулирани са и целите на панаира, съобразени с новите му пропаганднопредставителни задачи – да демонстрира икономическите успехи на социалистическото правителство (ДА-Пловдив, ф. 218, оп. 1, а.е. 24, л. 8, 13).
До края на 40-те години всяка година се организира Международния панаир
в Пловдив. Но върху чуждестранното участие силно влияние оказва развитието
на Студената война и затрудненията в контактите между Изтока и Запада. От
началото на 1949 г. търговията между Изтока и Запада е затруднена. В тази ситуация Източноевропейските държави получават възможност да търгуват в рамките на учредения през януари 1949 г. СИВ и то в момент, когато същинското
влияние на ембаргото от страна на САЩ върху търговията между двете части на
Европа започва да дава сериозни резултати1. Така трудностите пред търговските
1

На 26 февруари 1949 г. се прегласува в САЩ „Експорт контрол акт“ – закон за контрол върху
износа, който забранява експортът и реекспортът на американски стоки, материали, консумативни стоки, технически описания за източноевропейските страни. Съгласно закона всяка
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контакти между двете части на Европа определя и чуждестранното участие на
пловдивското изложение. По време на панаира сключването на сделки между
чуждите изложители и българските износни и вносни централи се осъществява основно съгласно сключените търговски спогодби между България и другите
страни. А такива тя предимно има със страните от СИВ, което предполага и
официално участие само от тези държави. Въпреки това обаче покани за участие
се изпращат до всички европейски страни и се полагат усилия за организиране
на добра рекламна кампания. Стремежът да се привлекат възможно най-много
изложители не само от Източна, но и от Западна Европа, въпреки усилващото
се напрежение между двата блока, показва, че зад официално регламентираните
пропагандни функции на Пловдивския панаир, прякото му управление, а така
също и централната власт, ясно осъзнават, че той може да съдейства за осъществяване на търговски контакти, заобикаляйки ограниченията на Студената война
и междудържавните отношения. Твърде показателно в това отношение е фактът,
че въпреки конфликта Тито-Сталин, управата на панаира получава разрешение
да покани на 5 март 1949 г. Югославия за официално участие на есенния панаир (ДА-Пловдив, ф. 218, оп. 1, а.е. 39, л. 30). До края на 40-те години обаче
официално участие вземат само държавите от Източна Европа. Нито една държава от Западна Европа не се съгласява да участва официално. Същевременно
с това обаче тези държави позволят техни фирми да участват на панаира (ДАПловдив,ф. 218, оп. 8, а.е. 68, л. 28).
Още по трудни стават контактите на България със Западна Европа в началото на новото десетилетие, а това затруднява и организацията на Международния
панаир. С образуването на специалния орган по ембаргото КОКОМ търговията на България се свежда основно със страните от Източния блок (Кандиларов 2013: 126).
Въпреки трудностите пред българската външна политика и търговия, през
1950 г. също се предвижда организирането на Международен панаир през есента. Остра е нуждата от външна търговия на страната. Паралелизмът в икономиките на страните от СИВ, в следствие на еднаквите икономическите програми
с приоритетно развитие на тежката индустрия, изважда на преден план необходимостта от внос на суровини, машини и съоръжения, не само от социалистическите, но и от капиталистическите страни. Тази необходимост ясно се осъзнава
от българското ръководство, защото в задачите, които се поставят на панаира за
1950 г., макар почти преустановената търговия между Изтока и Запада, и ясно
разделеното европейско икономическо пространство, е привличането на възможно най-много чуждестранни изложители в сравнение с предходните годистока, която се изнася от САЩ за Източния блок изисква специално разрешение, лиценз от
Бюрото за външна търговия при Министерството на търговия на САЩ (Никова 1989: 52–
53). Така Щатите контролират директния износ на американски стоки от фирмите за Съветския блок, но и транзитните американски стоки, преминаващи през европейските държави,
като целта е икономическото изолиране на комунистическите държави. (Silverstone 1959:
331–362).
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ни и сключването на търговски сделки. За да се осигури достатъчно изложбена
площ за чуждестранното участие Министерството на външната търговия решава българското участие да бъде компресирано като „вземат участие само стопанските ведомства“, а стоките от българската лека индустрия да са изложени в една
палата. Единствено на държавните обединения „Българска роза“, „Спиртният
монопол“ и „Тютюневият монопол“ им се разрешава да имат самостоятелни
щандове, тъй като те застъпват голяма част от износните продукти на външната
ни търговия (ДА-Пловдив, ф. 218, оп. 1, а.е. 59, л. 4–5).
Все по-трудна се оказва задачата да се привлекат чуждестранни изложители, особено от Западна Европа, защото Студената война навлиза в една от найгорещите си фази с избухването на Корейската война от лятото на 1950 г. Във
връзка с нея в САЩ от октомври 1951 г. е приет т.нар. закон „Бетъл“, който забранява износът на стратегически стоки от Западна Европа в Източна. По време на действието му от 1951 до 1953 г. търговските отношения между Изтока
и Запада почти се прекратяват (Марчева 2016: 89). За своите икономически
програми, с приоритетно развитие на тежката индустрия, източноевропейските
страни са принудени да разчитат на собствените вътрешни ресурси и на договореностите в рамките на СИВ (Никова 1989: 82). Въпреки това обаче през
1952 г. с Постановление на МС е възстановена Търговско – индустриалната камара под името Българска търговска палата. Целта на организацията е да подпомага външната и вътрешната търговия, промишлеността и други отрасли от
икономиката. Основната ѝ задача е да съдейства за икономическите връзки на
България с други държави (120 години български търговско-промишлени палати 2015: 91–92) и в този смисъл организирането на българското участие на международните панаири, както и организирането на Международния
панаир – Пловдив, попадат в нейния ресор. Така от 1952 г. панаирът вече не
е самостоятелна юридическа личност, а е самостоятелен отдел при дирекцията на „Международни панаири и печатна пропаганда“ при Търговската палата.
Цялото управление на панаира минава в ръцете на Президиума на Търговската
палата, а непосредственото управление се възлага на директор на изложението
(ДА-Пловдив, ф. 218, оп. 2, а.е. 1, л. 72–73).
Под новото ръководство по време на панаира до средата на 50-те години се
разгръща и сериозна външнотърговска дейност. Българските вносни и износни
централи са представени по време на изложенията от специални пратеници, наречени информатори, знаещи чужди езици и имащи познания по определената
номенклатура на съответната централа. Те имат правомощията да влизат в контакт с чуждестранните изложите, да демонстрират българските мостри, да дават
информация и рекламни материали за възможностите на българското стопанство. Освен това информаторите са оторизирани да откупуват чужди изложбени експонати за нуждите на българската икономика, както от източноевропейските, а така също и от западноевропейските страни. Условието за закупуване
от България на машини и съоръжения от западноевропейски фирми е вносните
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стоките, които представляват интерес за страната ни да не са предложени от
страна членка на СИВ или ако същите се предлагат то те да бъдат в ограничено количество (ДА-Пловдив, ф. 218, оп. 96, л. 189, 204). Във водените преговори по време на панаира между българските информатори и представителите
на капиталистическите фирми се прави извода, че западноевропейските фирми
освен сключване на сделки, чието заплащане да се осъществява чрез свободна
валута, са готови да осъществят търговия на основата на клиринг. Благодарение
на водените преговори Министерството на външната търговия, респективно
Българската търговска палата, разбират какви постъпки трябва да направи за
разширяване на стокообмена със западноевропейските страни. Така например
преговорите с Австрия задължително трябва да се водят чрез австрийската търговска палата.
Търговският опит, който се извлича по време на изложението е ценен за
българската външноикономическа политика, защото в разговорите с представителите на капиталистическите страни те се запознават с нови маркетингови
похвати за привличане на нови търговски партньори и за завоюване на нови пазари. Но прекалената централизация в българската политика влияе отрицателно на сключването на сделки на панаира или на започването на преговори, тъй
като уговорените стоки за износ и внос трябва да бъдат осъществени по министерско постановление с посочени контингенти, съобразно сключени търговски
спогодби или извън тях, но често бюрократичната система забавя постановленията и затова се налага купените стоки на панаира от България да бъдат връщани на чуждите фирми (ДА-Пловдив, ф. 218, оп. 1, а.е. 96, л. 205).
С проучвателна задача на панаира от 1952 г. присъстват и представители
на чужди държави, неучастващи на изложението. Такива са представителите на
Турция и Судан. Така външнотърговското предприятие „Химимпорт“ проучва
чрез суданските пратеници евентуални изгодни условия за износ на близкоизточните пазари. Това е периодът, когато българската страна активизира политиката си към Близкия изток (ДА-Пловдив, ф. 218, а.е. 97, л. 166).
Новият политически климат след смъртта на Сталин от март 1953 г. създава
условия за премахване на стагнацията между Изтока и Запада. България още в
края на 1953 г. започва чувствително да увеличава обема на стокообмена си със
страни от Западна Европа (Вачков, Иванов 2008: 87–88). Заедно с това Новата икономическа политика в източноевропейските страни, свързана с „Новия
курс“ с приоритетно развитие на леката промишленост и селското стопанство,
стимулира и развитието на външнотърговските връзки на страните от СИВ със
западноевропейските държави. С приемането на специално постановление на
4-та сесия на СИВ от март 1954 г. Съветът препоръчва да се използват по-активно Икономическата комисия в ООН за Европа, както и международните панаири, изложби и др. за демонстриране на възможностите на страните от СИВ
за износ (Никова 1989: 121–122). Това дава възможност панаирът в Пловдив
да разгърне дейността си като привлече възможно най-много чуждестранни из-
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ложители и посетители и по този начин да осигури необходимите външнотърговски контакти.
Новият климат в Студената война дава възможност на Министерството на
външните работи, Министерството на външната търговия и на прякото управление на панаира през 1954 г. за първи път да си позволят да поканят „всички
страни в света“, независимо от тяхното географско положение и геополитическа
ориентация (ДА-Пловдив, ф. 218, оп. 1, а.е. 64, л. 36–37).
Стимул за разширяването на търговските връзки на България става и приемането ѝ за членка на ООН през 1955 г., след което страната ни подновява
стопанските си спогодби с Франция, ФРГ, Турция и сключва първите следвоенни споразумения за стокообмен и плащания с Великобритания и Кралство
Норвегия (Марчева 2016: 115–118). За това допринася фактът, че България се
съгласява да върне старите задължения към тези страни, натрупани преди 1944
г., както и да погаси новия дълг от национализираната чужда собственост (Вачков, Иванов 2008: 88–92). Ето защо не е изненада, че се възобновява през
1955 г. участието на фирми от Великобритания, които не излагат на панаира от
1949 г.
Контактите между Изтока и Запада получават нов импулс на развитие в началото на 1956 г., когато през февруари месец в СССР се провежда XX конгрес
на КПСС, дал началото на процеса на десталинизация и на доктрината за „мирно съвместно съществуване“.
Промяната в диалога между двете части на Европа е отразена и в постановлението на МС от февруари 1956 г., което по смисъл регламентира, че организацията на панаира трябва да отразява започналото разведряване в международната обстановка. В тази връзка директорът на панаира Атанас Караджов
очертава и основните цели на изложението. Така в сравнение с предходните години „панаирът трябва да съдейства за сключването на търговски сделки със западнокапиталистическите фирми на базата на икономическото и стопанско сътрудничество в духа на XX конгрес на КПСС“ (ДА-Пловдив, ф. 218, док. 2, а.е.
1, л. 27). По-този начин пропагандно-представителните му функции отстъпват
място пред възможността панаирът да играе съществена роля за осъществяването на външнотърговски връзки на страната. Търговските му функции вече са
застъпени и в Правилника за вътрешния ред на Международния мострен панаир, приет през лятото на 1956 г. (ДА-Пловдив, ф. 218, док. 2, а.е. 1, л. 72)
Покани за участие се изпращат до „всички страни в света“, а до всички народнодемократични страни, Югославия, Гърция, Турция, Индия и Египет се
отправят покани за посещение на панаира на правителствени делегации, което
отразява и новата линия на външнотърговската, а така също и на външната политика на България2.
2

През 1953–1954 г. настъпват съществени промени и в отношенията между България и Гърция. След трудни преговори по редица спорни въпроси са подобрени търговските и дипломатическите отношения между двете съседни страни (Златев 1996: 61–73). От 1953 г. се
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Очевиден е стремежът на България да развие външната си търговия и да
използва всички възможни канали за това. Това се налага, защото след връщането към високите темпове на индустриализация, България все повече изпива
нужда от разширяване на външната търговия, за да осигури значителен внос на
суровини, напреднали технологии и машини (Вачков, Иванов 2008: 103).
Ето защо МС дава препоръка на председателя на Българската търговската палата да изпрати покани до специални лица да посетят панаира. Такива са Роберт
Шамбейрон – генералният секретар на Международния комитет за съдействие
и развитие на международната търговия, лорд Луи Бор – председателят на английския комитет за съдействие и развитие на международната търговия, както и председателите на търговските камари на Белград, Солун, Атина, Измир,
Дамаск, Кайро, Индия, Индонезия и представители на Икономическата комисия за Европа при ООН (ДА-Пловдив, ф. 218, док. 2, а.е. 1, л. 21). България
обаче трябва тепърва да се утвърди на силно конкурентните пазари извън СИВ.
Затова българските стоки, предназначени за износ, трябва да подобрят своето
качество, а това няма как да се осъществи без внедряването в производство на
машини на по-високо технологично ниво от предлагането в рамките на СИВ.
За България внедряването на нови технологии в производството и особено в
машиностроенето е от изключителна важност, защото през 1956 г. най-после
тя получава съгласие от страните-членки в СИВ да се специализира в някои видове машиностроене (Никова 1989: 208–209). Опит за справяне с проблема с
ниското технологично ниво, чрез достъп до информация за световните иновации се прави и чрез изложенията на панаира. По предложение на председателя
на Българската търговска палата Цветко Банчев в рамките на панаира започва
да се провеждат ежегодно специални научно-технически срещи. Те се организират от Съюза на научно-техническите дружества в България и се провеждат под
формата на научни конференции с участници, както от страните от СИВ, а така
също и от капиталистическите страни.
Прави впечатление, че през 1956 г. не само броят държави-участнички е
увеличен, но и географския обхват е по-голям от предишните панаири. Участие
вземат фирми от Австрия, Великобритания, Белгия, Гърция, Лихтенщайн, ФРГ,
Холандия, Норвегия, Италия, Швеция, Дания, Португалия, Уругвай, Франция,
Швейцария, САЩ, Индия, Турция и Израел (Официален каталог на XII Международен панаир – Пловдив, 2–21 септември 1956 г.; ДА-Пловдив, ф. 218, оп.
8, а.е. 68, л. 20).
Междувременно в СИВ се появява нова линия в икономическата конюнкустановяват и търговски отношения с Индия чрез подписването на 17 юни на първото търговско споразумение между двете страни (продължено и през 1955 г.), а от 1954 г. се установяват и дипломатически отношения. (Добриянов 1982: 150–151). Близкоизточнитедържави
също са обект на интерес за търговия, като активизирането на политиката на България към
тях „се налага от обстоятелството, че в тези страни може да намерят пазари много от нашите
промишлени произведения и оттам може да се закупят стоки, внасяни, с посредничество на
трети страни“ (Филипова 2008: 57–58).
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тура, възникнала от необходимостта от ускоряване на икономическото развитие. Тя заляга в амбициозната икономическа програма на източноевропейските
страни нар. „Големия скок напред“. В края на 1958 г. Т. Живков прилага новата икономическа програма и в България, официално приета на 12 март 1959 г.
(Марчева 2016: 139–142). Но голяма трудност българското стопанство среща
при изграждането на икономическата база. Допълнителните мощности в тежката и леката промишленост изискват внос на машини, технологии и суровини. Тръгнали към своя „голям скок“ източноевропейските страни не могат да
удовлетворят повишеното търсене на машини и суровини, още повече, че търговските планове са подписани до 1959 г. При създадената ситуация България
няма друга алтернатива освен да се обърне към високоразвитите западни страни
за търговски сделки, разрешение за което получава по време на разговорите в
Крим през август 1959 г. от Хрушчов (Марчева 2016: 147).
Усилията за увеличаването на чуждестранното участие по време на панаира
дават резултат. През есента на 1958 г. на XVIII Международен панаир – Пловдив общо участие вземат 28 държави. За първи път участие вземат Виетнам и
Обединената Арабска република (Официален каталог на XVIII Международен
панаир – Пловдив, 14–28 септември 1958 г.; ДА-Пловдив, ф. 218, оп. 8, а.е. 68,
л. 18).
Новият политически климат в Европа от края на 50-те години, свързан с политиката на Шарл Дю Гол във Франция и Вили Бранд във ФРГ, както и бурния
икономически растеж в Европа, благоприятстват увеличаването на контактите между страните от Запад-Изток на всички нива. В България новите насоки
на българската икономика се приемат на 8-мия конгрес на БКП, през ноември
1962 г. Акцент се поставя върху интензифицирането на стопанството чрез преструктуриране на българската икономика, давайки приоритет на нови модерни
и високотехнологични отрасли. Един от основните тезиси е, че ускореното развитие на България налага по-нататъшно разширяване на стокообмена с капиталистическите държави (Кандиларов 2009: 67–68). Изчерпването на екстензивните фактори в съветския икономически модел и замяната им с интензивни,
стартира процеса на отварянето на социалистическите икономики към западноевропейските държави и към разширяване на обхвата на външната търговия
към бившите колониални страни. Деколонизацията в Африка и Азия създава
нови държави на картата на света, които могат да бъдат привлечени към един от
противопоставящите се блока. Затова и Т. Живков поставя задача българската
външна търговия да се насочи и към тези страни (Марчева 2016: 149). Силно
конкурентните пазари извън СИВ обаче създават потребност от реформиране
на плановата социалистическа икономика. Започва процес на прокарване на пазарни механизми и стремеж за модернизация на българската икономика, което
обаче налага внос на по-качествени машини, технологии и суровини. Надеждата
за модернизация на българската икономика се възлага и на външнотърговските
дружества, чрез извършване на търговска дейност на пазарите на високоразви-
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тите и развиващите се страни (Марчева 2016: 254).
Новото политическо и икономическо мислене се отразява и върху развитието на Международния панаир – Пловдив. Постепенно географския обхват на
участващите държави се разширява като на панаира през 60-те години могат да
се видят фирми от 6 континента. А за първи път официални участия правят и
страни извън СИВ (ДА-Пловдив, ф. 218, оп. 8, а.е. 68, л. 14). Така през 60-те
години панаирът получава възможност да разгърне търговски си характер.
В сравнение с 50-те години панаирите през 60-те години са обект на силно чуждестранно внимание. Така например по повод панаира на посещение в
България са австрийска стопанска делегация, стопанска делегация от Алжир,
правителствена военна делегация от Ирак, канадска стопанска делегация и висше стоящи стопански лица от ФРГ, Франция, Япония и др. А само за 1968 г
панаирът става повод за държавно внимание от 35 официални делегации и
отделни стопански лица (В. Панаирни новини, бр. 1–15, септември–октомври
1962–1969 г.).
Сключените сделки през 60-те години по време на панаира варират от половин милион валутни лева до към в края на десетилетието на над 1 млрд. и 200
хил. валутни лева, като по-голяма част от тях са със социалистическите страни
за сметка на капиталистическите (В. Панаирни новини, бр. 1–15, септември–октомври 1962–1969 г.; ДА-Пловдив, ф. 218, оп. 4, а.е. 43, л. 17–18; пак там, оп. 5,
а.е. 6, л. 4).
По време на панаира основно България осъществява сделки за износ към
капиталистическите държави на български суров тютюн и цигари, плодове и зеленчуци консерви; електрокари, стругове, металообработващи машини; пресни
плодове и зеленчуци; текстил и тъкани и др. Сделките за внос с капиталистическите фирми обхващат оборудване, машини, химикали и електросъоръжения,
измервателна апаратура и др. (ДА-Пловдив, ф. 218, оп. 4, а.е. 43, л. 17–18; пак
там, оп. 5, а.е. 6, л. 4). Тези данни напълно отразяват състоянието на българската
външна търговия – отчитане на пасивно салдо с търговията със запада и генерирането на външен дълг.
Традиционни стават през 60-те години и научно-техническите срещи, на които доклади се четат от специалисти от около 20 държави в областта на геодезията, електротехниката, текстилната промишленост, лесотехниката, минното дело,
металургията, селското стопанство, химическата промишленост, икономиката и
други (В. Панаирни новини, бр. 1–15, септември–октомври 1962–1969 г.).
Научно-техническият прогрес все повече се осъзнава от партийното ръководство като средство за модернизацията на българската икономика през следващото десетилетие. Ето защо в приетата програма за социално-икономическото развитие на страната за периода 1971–1975 г на Десетия конгрес на БКП
от април 1970 г., е заложено ефективното развитие на науката и технологиите
в страната. По този начин се цели пълна интензификация на производството.
Една от основните задачи, които си поставя партийно-държавният елит за бъде-
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щата шеста петилетка, е да се развие външната търговия на страната и в края на
периода да се преодолеят затрудненията с плащанията на България особено към
капиталистическите държави. Като приоритетни отрасли за износ са посочени
черната металургия, машиностроенето, химическата промишленост, зърнените
храни и месна продукция. Предвижда се сътрудничеството с капиталистическите страни да се осъществява по линия на промишленото коопериране (ЦДАСофия, ф. 1Б, оп. 35, а.е. 1246, л. 65–68). Така поставените амбициозни планове
за развитие на българската икономика стават и основните акценти в организацията на панира. С нов правилник от началото на 1971 г., който връща статута
на панаира на самостоятелна юридическа личност и го превръща в специализирано предприятие с право да предлага услуги и да извършва производствена
дейност срещу заплащане с валута (ДА-Пловдив, ф. 218, оп. 5, а.е. 2, л. 4–16),
местната управа на панаира организира изложенията в началото на 70-те години под надслов – машиностроене, научно-технически прогрес и интеграция в
СИВ (в. Панаирни новини, бр. 2, 10 август 1972 г.) като заявка да превърне изложението в център на научно-техническата мисъл и на международно сътрудничество. Но тенденцията за увеличаване на международното участие по време на панаира се оказва нетрайна. От над 40 страни участнички в панаира през
1971 г. през 1972 г. се наблюдава спад не само на държавите, но и на фирмите
участнички. Според главния директор на панаира Васил Кирев причина за това
е невъзможността на България да закупи продукция от тях, а така също и откриването за първи път през 1971 г. на международния панаир в Букурещ и поточно значителните сделки, които се извършват по време на румънския панаир
(ДА-Пловдив, ф. 218, оп. 5, а.е. 6, л. 11–12).
В същото време разведряването в международната обстановка в началото на
70-те години и приетата нова философия на сътрудничество между капиталистическия и социалистическия блок, основава на премахване на бариерите между тях и изграждането на мостове, кулминацията на което е Заключителният
акт от Хелзинки от август 1975 г. (Баев 2010: 277–292). Това създава условия
да започнат серии от двустранни преговори и договорености за развиване на
сътрудничеството между Изтока и Запада. Тези фактори се отразяват и върху
международното участие на панаира. До края на 70-те години държавите участнички отново надминават 40, като се увеличава и броя на участващите страни
от Третия свят. Възобновява се и участието на големите фирми, които през 1972
г. отказват да участват, заради липса на поръчки от страна на България3. През
70-те години е достигнат и рекорден ръст на сделките в следвоенното развитие
на панаира. Те са в размер на над 2 млрд. вал. лв. (ДА-Пловдив, ф. 218, оп. 7,
а.е. 40, л. 1–3, пак там, а.е. 41, л. 1–6; пак там, а.е. 42, л. 1–8; пак там, а.е. 43,
л. 1–10). Но трябва да се отбележи, че по-голямата част от тях са със СССР и
другите страни от СИВ по търговски спогодби и договори, вече уговорени на
3

Това са Интер-Софекс“ – Швейцария, „Сеплаз“ – Франция, „Форд“- Англия и „АЙ БИ ЕМ“
– САЩ (ДА-Пловдив, ф. 218, оп. 5, а.е. 6, л. 11).
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заседанията на съвета и реализирани по време на панаира, а не сделки извън
вече договореното.
Въпреки започването на т.нар. Втора Студена война от 1981 г. във връзка
с политиката на американския президент Рейгън4, Международният панаир –
Пловдив през 80-те години разгръща търговския си характер.
Партийната програма приема осмата петилетка за периода 1981–1985 г. условно се нарича „петилетка на научно-техническия прогрес“ (ЦДА-София, ф.
1Б, оп. 61, а.е. 40, л. 36), което показва, че най-много усилия ще бъдат вложени в
ефикасното внедряване на научните и технологични постижения във всички отрасли на стопанството. Това предполага и засилване на международните връзки
със страни, разработващи най-модерните и върхови технологии.
За изпълнение на икономическия план е необходимо разгръщането в широки мащаби на коопериране с водещи фирми и специалисти за бързо организиране и усвояване на нови мощности изделия особено в приоритетните отрасли.
Приетият партиен план за развитие на социално-икономическата сфера за 80те години показва нуждите на България от либерализиране и модернизиране
на икономиката (ЦДА-София, ф. 1Б, оп. 61, а.е. 40, л. 53). Според Т. Живков
именно Международният панаир – Пловдив може да се използва като средство
за осъществяване на търговски контакти като се превърне в делови международен търговски център с подчертано стопанско значение и външнотърговска
ефективност (ДА-Пловдив, ф. 218, оп. 7; а.е. 45, л. 57–58). Затова от 1981 г.
Международният панаир – Пловдив се разделя на два панаира – пролетен за
експонати, свързани със леката индустрия и есенен – технически панаир, като по
този начин се разчита на есенния панаир да се привлекат фирми, развиващи високотехнологични средства за производство, с които България иска да установи
търговски взаимоотношения. В деня на откриването на първия технически панаир Т. Живков разглежда българското изложение и дава препоръки за бъдещото развитие на двата панаира. Той набляга на това, че панаирът не е представителен (изложбен – б. а.), а е икономически, търговски панаир и държи като такъв
българското изложение да е организирано, така че да усили външнотърговските
връзки на страната като подчертае стопанската организация и възможности на
България. Т. Живков гледа на панаира като на източник на информация за нови
конструктивни решения, които да се внедрят в българската икономика, а това
4

В началото на декември 1979 г. съветската армия нахлува в защита на просъветското правителство в Кабул, накърнявайки интересите на САЩ в района. Съветската реакция е мотивирана като отговор на многобройните молби на тогавашния държавен ръководител на Афганистан Хафазула Амин да му се предостави военна помощ за защита на неговото управление
(Мирчева 2003: 345). Непосредствено след това американският президент декларира, че
процесът на разведряване облагодетелства само интересите на СССР, а две години по-късно
в емоционална реч Рейгън обявява Съветския съюз за „империя на злото“ (Баев 2010: 337.)
Това дава началото на новия твърд курс на САЩ към СССР и трайно влошава отношенията
между двата блока. Застрашено е и поддържането на добър международен диалог, а в т. ч. и
икономическото сътрудничество.
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да доведе до увеличаване на промишленото коопериране с други страни. Според Живков белег за ефективността на панаира са размерът на сделките за износ
на българската продукция, затова и те трябва да се увеличат (ДА-Пловдив, ф.
218, оп. 7, а.е. 45, л. 57). Това очертава и целите на панаира през 80-те години –
сключване на договори и съглашения по реда на Указ 5355 с капиталистическите държави; сделки с развиващите се страни за доставка на суровини и метали и
увеличаване на валутните приходи. А стремежът за социалистическите страни е
разширяване на обема на кооперираната продукция (ДА-Пловдив, ф. 218, оп. 7,
а.е. 45, л. 68–69).
Но освен есенният панаир и пролетното изложението от 1986 г. придобива
по-голяма техническа насоченост. Експозицията на чуждестранните изложители представя нови технологии за хранително-вкусовата промишленост (ДАПловдив, ф. 218, оп. 7, а.е. 37, л. 57). По този начин пролетното изложение за
леката индустрия подпомага процеса на интегриране на технологичните новости в промишлеността, създавайки предпоставки за това като става витрина
за развитието на леката индустрия в световното икономическо пространство.
Това от своя страна дава възможност целенасочено и селективно да се обогати
стоковия фонд с вносни изделия (ДА-Пловдив, ф. 218, оп. 7, а.е. 51, л. 41–42).
Проследяването на развитието на Пловдивското изложение по време на социалистическия режим в България показва, че върху следвоенното развитие на
Международния панаир – Пловдив силно влияние оказва външната и вътрешната обстановка по време на Студената война. Това определя не само неговото
управление, което се централизира с оглед налагането на тоталитарната система
в България, но и фиксира официалното участие на държавите по време на панаира. Но именно в периода на най-силна стагнация в международните контакти,
панаирът проявява най-отчетливо своите търговски функции и тъкмо тогава
може да се прецени доколко една такава форма на търговия би имала съществен
принос за развитието на външнотърговските търговските връзки на страната.
Това ясно проличава в най-острата фаза на Студената война в периода 1949–
1953 г., когато въпреки открито подчертаните пропагандно-представителни
функции на изложението, се залагат надежди от централната власт и местно управление, панаирът да бъде повод за визита на стопански държавни лица като
по този начин да се превърне в средство, чрез което могат да се водят търговски
преговори извън официално регламентираните. Постепенно с разведряването
на международната обстановка от средата на 50-те години, панаирът получава
възможност да разкрие търговския си характер като стане инструмент за раз5

Указът е приет на 25 март 1985 г. Този акт дава възможност за осъществяване на сътрудничество на ниво юридически и физически лица. Според Указа западните фирми могат да инвестират капитали в България като сключват договори за промишлено коопериране и създават сдружения, а техните активи се гарантират не само от българските икономически партньори, но и от държавата и БНБ. (Марчева 2003: 687). Указът предвижда и освобождаване от
мито на внесени машини, съоръжения и обратни средства за производство на стоки за износ,
възможност за изнасяне на печалбата от България и др. (Кандиларов 2009: 247–248).
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гръщане на външнотърговската стратегия на страната. Усилията се насочват към
привличане на държави извън европейското икономическо пространство с оглед целите на външната ни търговия. С течение на времето местното управление
на панаира, а така също и централната власт, извеждат на преден план търговките му функции и насочват развитието му в посока на нуждите на българската
икономика. Не случайно акцентът в целите на панаира от 70-те години до края
на 80-те години е свързан с привличането на възможно най-много чуждестранни изложители извън СИВ с оглед отварянето на българската икономика към
западноевропейската и стремежът за интензификация на производството. Централната власт гледа на панаира като на източник на информация за нови конструктивни решения, които да се внедрят в българската икономика. Ето защо и
целта на панаира в този период е да се превърне в център на научно-техническата мисъл, което да подпомогне процеса на внедряване на научно-техническия
прогрес в българската икономика. Всичко това обуславя амбицията по време на
панаира да се сключат възможно най-много сделки за промишлено коопериране
със силно развитите страни, да се разшири обема на кооперираната продукция
от социалистическите страни и да се сключат сделки за доставка на суровини и
материали от развиващите се страни, както и да се увеличи експортната листа на
България към страни от Третия свят.
Въпреки големите усилия от централната власт икономическата ефективност на панаира да се увеличи, редица фактори пречат на това начинание. Те са
свързани със спецификата на търговските отношения между страни от ЕИО и
СИВ, прекалената централизация на българската икономика, която пречи да се
водят гъвкави търговски преговори, еднообразието в българската стокова листа, проблемите с качеството на българската продукция за износ и др. Затова и
панаирът не може да даде пряк принос за развитието на българската търговия,
защото сделките, които се сключват са по търговски спогодби и договори със
страни в СИВ и извън СИВ. Извънредни сделки по време на панаира трудно
могат да сключат поради голямата централизация. Ето затова като най-съществен, макар и косвен, но не и маловажен, може да се приеме приносът на панаира
да бъде средство, чрез което се разгръща външнотърговската политика на страната по време на Студената война. С международния си характер той осигурява
възможност да се привлекат стопански лица в страната по повод изложенията,
с които да се обсъдят проблемите на стокообмена между България и страните
участнички. Това от своя страна дава възможност целенасочено и селективно
да се обогати стоковия фонд при организирането на стокообмена. Така Международният панаир – Пловдив се превръща в средство, което подпомага процеса на интегриране на технологичните новости в промишлеността, създавайки
предпоставки за това като става витрина за развитието на производството в световното икономическо пространство.
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АМЕРИКАНСКАТА ПОЛИТИКА НА „СДЪРЖАНЕ“
НА КОМУНИЗМА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА И
ГРЪЦКО-ЮГОСЛАВСКОТО СБЛИЖАВАНЕ
Димитър Добрев
AMERICAN POLICY OF “CONTAINMENT” OF COMMUNISM IN SOUTHEAST
EUROPE AND THE GREEK-YUGOSLAV RAPPROCHEMENT
Dimitar Dobrev
Abstract: With the beginning of the Cold War, Washington’s foreign policy is built upon concept of
“containment” of the Soviet Communist threat. The transition from George Kennan’s concept to NSC68 and the war in Korea led to the extension of US security interests at the periphery of the Soviet
world. The need for strong conventional means under the “new circumstances” in the world requires
rapprochement between Greece and Yugoslavia. These two countries (together with Italy and Turkey)
had to be part of the “western chain”, that had to deal with every attempt of local aggression in the area
of the Eastern Mediterranean.
Keywords: USA, NATO, USSR, Containment, NSC-68, Greek-Yugoslav rapprochement

Фокусирайки се върху периода 1949–1951 г. настоящият анализ има за цел
да разгледа влиянието на меморандума на Съвета за национална сигурност на
САЩ (април 1950 г.) върху процеса на военнополитическо сближаване между
Атина и Белград. Темата за американската политика на „сдържане“ на комунизма от дълго време e обект на изследване, особено в западната историография
(Heuser 1991; Gaddis, Nitze 1980; Gaddis 2005). Прегледа на литературата обаче, показва липсата на изследване, засягащо ролята на концепцията за
„периферията“ на Пол Нице върху Балканите. Именно с появата на NCS-68 и
войната в Корея, „стратегическата ценност“ на Югославия за Запада нараства. В
стремежа на Вашингтон да изгради сдържаща конвенционална въоръжена сила
в района на Югоизточна Европа, Гърция и Югославия (свързани с Италия) не
само трябва да имат възпираща функция, но и ролята на връзка между западноевропейските членове на НАТО и Турция в района на Близкия изток.
Още през 1945 г. американският дипломат и идеолог на концепцията на
„сдържането“ Джордж Кенан смята, че сблъсъка между Вашингтон и Москва е
неизбежен. Според него, конфликта ще бъде заради Европа „между интересите
на атлантическа морска сила, която настоява за запазване на активния и независим политически живот на Западна Европа, и интересите на ревнивата евроазийска териториална сила, която непрекъснато търси начин да се разпростре на
Запад и няма да си намери място никъде другаде, освен на брега на Атлантика,
където, от нейната гледна точка, е единственото безопасно място“ (Кисинджър
2015: 269). Повратния момент е през февруари 1947 г., когато Великобритания
информира САЩ, че британската финансова и материална помощ за Гърция ще
бъде прекратена. Естествено, от Лондон изразяват надежда, че американците ще
поемат отговорностите в района на Източното Средиземноморие.
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През 1946 г. във Вашингтон смятат, че „Гърция става централно звено в сегашните напрегнати международни отношения и нейната съдба може да бъде
решаващ фактор в бъдещата ориентация на страните от Близкия и Среден изток“, което става и причината Съединените щати да предоставят 400 млн. долара помощ на Гърция и Турция. Тези американски действия маркират същностните параметри на двуполюсното глобално противопоставяне, оттеглянето на
Великобритания – имперската сила, която е доминирала дотогава източносредиземноморската зона и оформят мащаба на американското влияние в този район (Баев 1997: 88, 89; Кисинджър 1997: 397; Узунов 2005: 60). През 1949
г. по време на едно от изслушванията в Сената, ген. Омар Брадли, подчертава че
е недопустимо падането на европейските нации под съветска хегемония, което
ще доведе до абсорбиране на техните ресурси от СССР и военната му машина
(Leffler 1988: 294). Американските лидери споделят убеждението, че комунизмът процъфтява, там, където има хаос и бедност, а в Европа след 1945 г. тези
два фактора продобиват широки размери. Така наред с доктрината „Труман“,
през лятото на 1947 г. държавния секретар на САЩ Джордж Маршал оповестява и план за икономическото възтановяване на Европа, за да се избегне „политическата несигурност и отчаяние“ (Амброуз 1995: 90; Кисинджър 1997:
398–399).
Въпреки, че плана „Маршал“ и доктрината „Труман“ са разглеждани като
„двете страни на един и същ орех“, първият е замислен като средство да засили европейските нации посредством икономическа помощ с цел да се противопоставят на СССР, който е разглеждан не само като традиционна сила, но
и като център на „революционна идеология“, докато в по-голямата картина на
Студената война доктрината „Труман“ си остава по-скоро локална инициатива
(Амброуз 1995: 99; Hatzivassiliou 2014: 86, 104). Макар и двете да целят
париране разрастването на комунизма, според Дж. Кенан, САЩ не трябва да
оказват военна помощ на Турция, защото за Анкара не съществува военна заплаха. В случая става дума за вкарването в американската сфера на влияние на
две балкански държави – Гърция и Турция, които са с важно геополитическо
местоположение в Източното Средиземноморие и Близкия изток. Поради тази
причина, помощта за Гърция трябва да става чрез политически и икономически
средства. Според Уолтър Липман, доктрината „Труман“ може да бъде осъществена „само чрез издържане и поддържане на разнороден състав от сателити,
клиенти, зависими страни и марионетки... Тя предполага, колкото и да се отрича това, постоянна и всестранна намеса на САЩ в делата на всички участващи в
ръководената [от Америка] коалиция, която възнамеряваме да организираме и
използваме“ (Litwak 1984: 16).
Методите за сдържане на Кремъл се градят върху схващането, че в света тогава, съществуват „пет центъра на индустриална и военна мощ – САЩ, СССР,
Великобритания, Германия и Япония“, които са от жизнена важност от гледна
точка на американската национална сигурност. Със запазването на последните
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три в лагера на Запада и чрез изграждането на тяхната сила, ще се създаде едно
положение, гарантиращо зависимост на Москва, накланяйки силите в полза на
западните държави. Затова и основните елементи на политиката на сдържане
спрямо СССР, трябва да бъдат базирани на „дългосрочното, търпеливо и строго ограничаване“ на съветските експанзионистични стремежи чрез умело „прилагане на контрасила в серия от постоянно променящи се географски и политически точки“. Напредването на комунистите трябва да бъде възпирано по реалистичен начин, на ниска цена и с минимални ангажименти (X 1947: 575–576;
Амброуз 1995: 94, 95; Кенеди 1997: 46; Аврейски 2013: 194). Акцента е
поставен върху Западна Европа (и Япония) като важна за сигурността на САЩ,
неуязвимостта на Америка чрез удар отвън, военно превъзходство на Вашингтон, монопола върху атомното оръжие и предимството в средствата за доставка
на оръжия за масово поразяване в различни точки на планетата – стратегическа
авиация, флот и мрежа от военни бази. Всичко това оставя впечатлението, че в
началото на Студената война действителното равновесие на силите е изгодно за
Запада и не е нужно да се създава „ситуация на силата“, защото тя вече съществува (Аврейски 2013: 191; Кисинджър 2015: 271). На практика до 1949 г.
СССР и комунистите са разглеждани главно като политическа и икономическа
заплаха, която по-скоро би действала чрез потенциална „пета колона“, отколкото с военна сила (Kugler 1990: 51; Heuser 1991: 20). Нещо повече, дори
се предполага, че Кремъл не е в състояние да провежда военноекспанзионистична политика след усилията си срещу Германия, тъй като реконструкцията на
съветските фабрики и градове е спешна, изтощавайки и малкото от останалите
налични човешки активи и капитал. Следователно „далечните приключения,
целящи завладяването на допълнителни земи, не са правдоподобни“ (Mayers
1988: 109). Дори Дж. Кенан твърди, че вероятността да се стигне до война ще
бъде в резултат на погрешна преценка и от двете страни (Heuser 1991: 20). Речта на Уилям Булит от Държавния департамент произнесена през 1947 г. напълно
обобщава господстващото в края на 40-те години мнение, че поради „американския монопол върху атомната бомба руснаците няма да се впуснат във война на
широк фронт, те ще се стремят да избягват въоръжени конфликти, като в същото време ще преследват целите си чрез подривна дейност“ (Амброуз 1995: 90).
Въз основа на това, Дж. Кенан твърди, че на Балканите Гърция и Турция
трябва да бъдат държани извън Северноатлантическия договор, така че Кремъл
да не се чувства обкръжен от Алианса (FRUS 1977a: 233; Deibel 1986: 198).
Интересът на САЩ към тази зона е формулиран през март 1949 г. в доклад на
Съвета за национална сигурност (NSC-42/1), в който от военностратегическа
гледна точка се посочва, че „докато Съветския съюз преследва експанзионистична политика, сигурността на Източното Средиземноморие и Близкия изток
е от съществено значение за Съединените щати. Гърция и Турция стоят на пътя
на съветската експанзия и е крайно необходимо за [американската] националната сигурност нито една от тях да не попадне под контрола или доминацията
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на Кремъл“ (FRUS 1977a: 271–272). С разкола Тито-Сталин от 1948 г. и края
на Гръцката гражданска война (1946–1949), се появява благоприятна възможност за изграждането на стабилност в този район. През октомври 1949 г. краткосрочните цели, според Държавния департамент включват, отслабване или
дори евентуалното „премахване на съветската доминация върху режима на Евер
Ходжа в Албания, спиране използването на страната като база за партизански
операции срещу Гърция, окуражаване сближаването между Белград-Атина и
Белград-Рим“ (FRUS 1977a: 438).
За Гърция е от особено значение всяка промяна в югославската външна политика, защото Белград е основен източник на доставки за гръцките партизани.
Още преди края на Втората световна война, редица гръцки политически лидери са разтревожени от опасността СССР да стъпи на Балканския полуостров и
от вероятната поява на ос София-Белград, ползваща се с подкрепата на Москва.
Това се възприема като заплаха за самото съществуване на Гърция и в тази връзка Панайотис Пипинелис1 чертае една мрачна картина: „Балканите изведнъж
бяха изгубени за нас. Предната отбранителна линия на Дунав и на Балканския
хинтерланд изчезна. Огромният геополитически натиск на континентална Европа, който преди това от части се проявява на балканските територии на Османската империя, а след това върху Югославия и България, сега... хвърля цялата си тежест директно на нашите граници“, превръщайки Гърция във „фронтова
държава“ (Hatzivassiliou 2006: 10). Освен това, след 1948 г. България – която е възприемана като традиционен съперник на Атина се превръща в основен
поддръжник на съветската политика, което, наред с натискът на гражданската
война в страната е причината гърците постоянно да поставят пред Вашингтон
въпросът за членството на държавата в НАТО. Ситуацията за Гърция се променя през 1948 г. с разрива между Югославия и Коминформбюро, което е оценено
като позитивно развитие в района, унищожаващо перспективите за славянскокомунистическа ос (Hatzivassiliou 2004: 336, 339, 341). Въпреки това, от Вашингтон макар и да приветстват евентуално гръцко-югославското сближаване,
отклоняват идеята на гръцкия генерал Стилянос Китрилакис от октомври 1949
г., за изграждането на източен отбранителен пакт, в които да влизат Югославия, Гърция и Турция, определяйки я за „преждевремена“ (FRUS 1977a: 460).
Още по-болезнено се възприемат американските дипломатически инициативи
в ООН, за подобряване на отношенията между Гърция и северните ѝ съседи,
с надеждата да се редуцира напрежението на Балканите, заедно с настояването
гръцките сухопътни сили да бъдат намалени до 120 000 души (Iatrides 2004:
82; Hatzivassiliou 2006: 10). Спрямо Югославия, безпокойство предизвиква
възможността до колко Тито ще може да се съпротивлява на натиска от Москва,
особено след лошата реколта, ситуацията в аграрния сектор и ембаргото на стоки от Източния блок (Brands 1987: 44). Съветската нота от август 1949 г., с
1

Панайотис Пипинелис е постоянен заместник-министър на външните работи в периода
1947–1948 г. През 1952 г. става постоянен представител на Гърция в НАТО.
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която Москва заплашва Белград, че ще използва „други средства“ срещу режима
в Югославия, непрекъснатото нарастване на числеността на сателитните армии
заедно с потенциала им за водене на война, постоянния приток на военни материали от СССР, изграждането на фортификации по границите на България,
Румъния, Унгария и Албания, с Югославия, като се подчертава по-малкото усилие в укрепването на българо-турската и българо-гръцката граница, привличат
вниманието на Вашингтон (CIA-Informational Report 1951: 1–2). Въпреки това,
инцидентите по границите на югославската държава с Източния блок, са разглеждани като дебни провокации, „целящи отслабване на югославската икономика, интензифициране войната на нерви“ и провокирането на вътрешен бунт.
В края на 1949 г. дори Съвета за национална сигурност на САЩ одобрява военно-материална помощ за Югославия, но само ако тя бъде нападната. Препоръчава се разширяване на търговските отношения между Запада и Белград в името
на задълбочаване разкола между югославяните и Коминформбюро и едновременно с това да се покаже на Тито, че либерализацията на търговията може да
бъде „ограничена по всяко време, ако той не се държи прилично“. Всичко това
не е без ефект, защото Югославия затваря границата с Гърция, което донякъде
предопределя изхода на гръцката гражданска война, и започва да подобрява отношенията си с Австрия и Италия (FRUS 1976: 856, 870, 877; Brands 1987:
45–46; Heuser 1991: 22–23; Dimitrijević 2008: 255). На практика, до 1950
г. политиката на САЩ следва линия, насочена към осигуряване на стабилност
на Балканите, както и възможността Югославия да бъде използвана като „идеологически клин“, нарушаващ кохезията на съветския блок. Освен това, „отклонението“ на Тито лишава СССР от най-силния бастион в Югоизточна Европа,
който има потенциала да „упражнява натиск върху западните постове – Гърция
и Италия. Следователно, това отслабва съветските възможности и стратегическа позиция в Източното Средиземноморие и Балканите“ (CIA ORE 8–50
1950: 2).
Трябва да се отбележи, че Дж. Кенан разглежда предизвикателството на
Тито спрямо Кремъл, не само като доказателство, според, което невоенните
стратегии могат да се използват за отслабване на съветската хегемония в Източна Европа, но и смята, че евентуална атака на СССР срещу режима в Белград, ще
бъде „локално начинание“. На противоположната страна е Държавния департамент, който през есента на 1949 г. е на мнение, че съветски успех срещу Югославия, може да има сериозни последици за сигурността на Гърция и Италия.
В случая с Гърция, това може да доведе до подновяване на партизанския натиск
по цялата северна граница на страната, още повече, че Югославия е голяма периферна сила, която почти успява да подкопае суверенитета на Атина в Северна Гърция през 40-те години, когато Белград предявява претенции към Егейска
Македония (FRUS 1976: 960–961; Mayers 1988: 157; Hatzivassiliou 1995:
190). В тази връзка, началника на американската военна мисия в Гърция, ген.
Ван Флийт, смята, че „дългосрочната стратегическа концепция на САЩ, е да се
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изгради плътен обръч около Западна Еропа, [който със] средиземноморската
зона да включва: Норвегия, Дания, Холандия, Белгия, Франция, Италия, Гърция, Турция и Иран... изглежда, че и Югославия ще бъде абсорбирана в този
обръч“ (FRUS 1977a: 453).
През 1949 г., военностратегическата обстановка между Москва и Вашингтон се променя, след като Съветите изпробват първата си атомна бомба, което
има директен ефект върху неоспоримия до този момент американски ядрен монопол. Сериозен удар върху Запада нанася и победата на комунистите в Китай.
Използвайки за сравнение играта на боулинг, американската преса вдига тревога, че основната „кегла“ – Китай вече е съборена. „Двете кегли във втората редица са Бирма и Индокитай. Ако отидат и те, почти сигурно е, че ще се прекатурят
и трите кегли от следващия ред – Сиам, Малая и Индонезия. А срине ли се и
тази част от Азия, появилите се психологически, политически и икономически
притегателни сили... неминуемо ще повлекат и кеглите от четвъртата редица –
Индия, Пакистан, Япония и Филипитите“ (Кенеди 1997: 53). Тези събития
налагат преоценка на американската външна политика и в началото на 1950 г.,
Х. Труман възлага проучване върху интересите и заплахите за Вашингтон, както
и възможните отговори. Резултатът е Меморандумът от април 1950 г. на Съвета
за национална сигурност на САЩ (NSC-68).
Според Пол Нице2, от 1947 г. до 1950 г., почти всички политически инициативи на САЩ са от икономически и политически характер и малко внимание е
отделено на военните възможности на Съединените щати или на други държави.
В рамките на този период политиката на Държавния департамент е изградена на
основата на разочарованието от проваления конгрес на външните министри в
Москва от 1947 г. (Gaddis, Nitze 1980: 171). Oсвен това той предупреждава,
че основните стълбове – ООН и Великобритания, върху които се гради следвоенната американска политика губят значение. В случая с ООН, Вашингтон
се изправя пред постоянния съветски обструкционизъм в рамките на организацията, което води след себе си до загуба на американско влияние на Запад и Изток (Nitze 1996: 8). От друга страна, Великобритания след 1947 г. изпитва все
повече трудности да поддържа статута си на велика сила, а това може да създаде
силов вакуум в невралгичния район на Източното Средиземноморие и Близкия
изток, от което ще се възползва Кремъл. Още на 15 февруари 1950 г., американското политическо ръководство смята, че лимитът на мирната комунистическа
експанзия е достигнат, което означава да се задържи „линията около настоящата
периферия на съветската сфера, осигурявайки необходимата политическа, икономическа и военна помощ така, че множеството слаби точки от нашата страна на периферията да не бъдат абсорбирани от комунистическа инфилтрация
и подривна дейност“ (FRUS 1977b: 159). Според гледната точка на авторите,
2

Пол Хенри Нице е известен като авторът на NSC-68, помага при оформянето на отбранителната политика на САЩ през Студената война, а след оставката на Джордж Кенан оглавява
Щаба за политическо планиране към Държавния департамент.
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изготвили NSC-68, промените в баланса на силите, могат да се появят не само
в резултат на военни действия, но и чрез сплашване, унижение или дори загуба
на доверие. За тях СССР не прави разлика между военна и друга форма на агресия – той се „ръководи единствено от желанието за отслабване влиянието на
Съединените щати в света“ (Gaddis, Nitze 1980: 165–166). На 14 април 1950
г., следвайки линията на NSC-68, държавния секретар Дийн Ачесън излага пред
Съвета за национална сигурност, целите и програмите на националната сигурност на САЩ. Конфликта с Кремъл се разглежда като перманентен и се води от
страна на Съветите чрез насилствени и ненасилствени методи. „С развитието
на... ужасните оръжия за масово унищожение, всеки се изправя пред възможността от унищожение, ако конфликта навлезе във фазата на тоталната война...
всяко значително разрастване на зоната под доминацията на Кремъл [ще доведе до възможността] нито една коалиция да няма силата да се изправи срещу
Москва“ (FRUS 1977b: 237–238). По същото време Съветския съюз се опитва
да създаде превъзхождаща военна сила, способна да извършва инфилтриране
и сплашване, демонстрирайки по този начин на „свободния свят, че силата и
волята да се използва тя, са на страната на Кремъл, че тези, които я нямат, са
обречени“ (FRUS 1977b: 264). Според П. Нице, „тези, които мислеха, че трябва да живеем в рамките на бюджет [за отбрана] от 12.5 млрд. долара, всъщност
биха били отговорни за липсата на алтернатива на доктрината на „масирания
отговор“ (Gaddis, Nitze 1980: 175). Въз основа на всичко това американските
лидери разглеждат няколко варианта за справяне с новата ситуация: продължаване на досегашната политика, изолация, война или запазване на досегашния
курс на действие спрямо СССР, но със бързото изграждане на политическата,
военна и икономическа сила на „свободния свят“.
Смята се, че ако Кремъл може да оказва натиск в определени области, Съветите биха могли да принудят САЩ и техните съюзници да изразходват ресурси
в части на света, далеч от списъка на жизнени интереси на Дж. Кенан. Следователно, концепцията на американския дипломат за защита на избрани точки, не
е достатъчна, защото „акцентът вече попада върху защитата на периметъра, като
всички точки по този периметър, се считат за еднакво важни“ (Gaddis 2005:
89). В тази връзка, още през май 1950 г., в разговор на държавния секретар с
външния министър на Великобритания Ърнест Бевин, Д. Ачесън твърди, че в
„близко бъдеще те [Съветите] могат да предприемат все по-агресивни политики
в ключови периферни точки“. Твърди се, че и сега СССР е „склонен да поема
големи рискове... в области в които предполага, че Западът вероятно ще се примири с напредъка на Кремъл“ (Heuser 1991: 26). Защитата на периферията, заложена в NSC-68, предполага някои основни отклонения в предположенията
на Дж. Кенан, като едното от тях е свързано с естеството на ефективната сила в
международните отношения. Становището, че само индустриално-военна сила
може да доведе до значителни промени в световната политика, и че докато тя се
държи в някакъв баланс, международната стабилност може да се запази, търпи
сериозна критика. Към 1949–1950 г. нещата вече не са толкова прости, защото
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несигурността може да се прояви както във физически, така и в психологически
аспекти. От тук следва, че психологическата несигурност лесно може да се развие при вида на сгромолясващите се държавно-политически системи на съседите, под натиска на външна сила – т.нар. ефект на доминото. Дори Дж. Кенан е
принуден да признае необходимостта да се помогне на Гърция през 1947 г. и на
Южна Корея през 1950 г. въпреки, че нито една от тях не е индустриално-военен център (който не трябва да попада в ръцете на противника), защото психологическите последици от загубата им могат да имат сериозни последствия върху зони, които са жизненоважни, като Западна Европа и Япония (Gaddis 1986:
5). Точно тук всъщност е разликата между концепцията на Дж. Кенан, която
ясно разграничава периферни от жизнени интереси, и NSC-68, която не прави това. Така в „процеса на изграждане на двуполюсния модел на европейската
система за сигурност специфично място заема периферията“ във военнополитическото съперничество между САЩ и СССР (Баев 2010: 118).
На практика американската сигурност, а донякъде и световния ред, зависят
до голяма степен от възприятията за баланса на силите, т.е. как той изглежда,
а не от това какъв е той в действителност. Съюзниците от НАТО се нуждаят
от увереността, че балансът на силите не е в полза на СССР. В този смисъл П.
Нице посочва, че след като Кремъл вече се сдобива с атомни възможности,
„НАТО не може за неопределено време да продължи да разчита основно върху
заплахата от ядрен отговор, за да възпира, или ако е необходимо, да отблъсне
съветска инвазия. Трябва да се укрепят позициите с други средства, а това означава изграждане на конвенционални сили“. Освен това документа заключава, че в дългосрочен план предимството, което САЩ извличат от ядрените си
сили ще се „свие до нула и приоритетът трябва да бъде намаляване на западната
малоценност при конвенционалните сили“ (Nitze 1996: 13). Изчислявайки
съветските възможности, групата около П. Нице, заключава, че през 1954 г. Вашингтон ще се изправи пред „кризисна година“, когато Съветите ще имат достатъчен ядрен арсенал, за да неутрализират сдържащия ефект на американския
ядрен потенциал, което се възприема като гарант за стабилността на определени жизненоважни зони. Това означава, че САЩ приемат двуполюсно равенство и следователно, NSC-68 трябва да се концентрира върху разрастването на
американските възможности да се посрещне съветската заплаха в контекста на
„новите обстоятелства“ (Litwak 1984: 19). Въобще, целта на NSC-68 е да сдържа и балансира съветската експанзия чрез всичко възможно, но без война и да
създаде допълнителни средства за защита на съществуващите интереси (Gaddis 2005: 96–97). Проблемът е, че бюджетните планове на Х. Труман за 1951
г. предвиждат увеличаване на американските програми в САЩ, избягване на
бюджетни дефицити и по-високи данъци, като фиксира разходите за отбрана до
13 млрд. долара (Gaddis 2005: 90–91).
Нещата се променят на 25 юни 1950 г., след като севернокорейската армия
преминава 38-мия паралел и нахлува в Южна Корея. Това предизвиква основ-
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ни промени в политиката на САЩ през Студената война. Държавния секретар
гледа на севернокорейската агресия като на „неприкрито предизвикателство“
за ролята на Америка като защитник на Южна Корея (Kugler 1990: 51; Beisner 2006: 323, 333). Според доклад на ЦРУ корейските събития демонстрират началото на „нова фаза в конфликта между Съветския съюз и несъветския
свят“. За първи път от края на Втората световна война Москва „умишлено иска
да разшири съветската зона на конрол“ (CIA-Review of World Situation 1950: 1).
Изглежда, че военната сила се е превърнала във важен инструмент в съветската
външна политика и Съветите са били сдържани само заради ядрения монопол
на Съединените щати. Според американския историк Лоурънс Каплан, Съединените щати преценяват погрешно две събития – инвазията в Корея (като
съветски експеримент) и изтрелването на „Спутник“ през 1957 г. (като предвестник на съветското техническо и/или военно превъзходство). Въпреки, че
изводите от тези събития се оказват погрешни, те въщност маркират влиянието, което имат върху възприемането на баланса на силите между САЩ и СССР
(Kaplan 1999: 65). Според Д. Ачесън „комунистите са подпомогнати от факта,
че много по сложните общества на Европа се възтановяват по-бавно социално,
икономически и политически... отколкото далеч по-простия организъм на Русия“ (Acheson 1987: 493). Неуспехът да се посрещне предизвикателството, би
вдъхнало живот на вътрешен изолационизъм, което ще обезкуражи европейците. Той предупреждава, че в Европа ще се повдигне въпросът за потенциала на
САЩ да отговорят, ако СССР реши да атакува. По същото време, колективната сигурност чрез ООН е невъзможна заради съветските вета, което налага
Вашингтон да създаде „алтернативна международна система... от пактове и договори, основаващи се на плана „Маршал“, НАТО и Mutual Defence Assistance
Program (MDAP)“ (Gaddis 2005: 107–108; Beisner 2006: 333). Въпреки, че
според държавния секретар, Вашингтон е в добра позиция, за да се справи с корейската криза, защото има военноморски и военновъздушни сили в Япония,
какво обаче ще се случи „ако те [Съветите] навлязат в Гърция, ние нямаме никакви войски на хиляди мили [от тази страна]. Не бихме могли да направим нищо
и в Иран“ (Gaddis 2005: 108). Предвид обстоятелствата, „САЩ е необходимо
да увеличат военната си мощ, не само, за да се справят с агресията в Корея, но
също и да засилят общата отбрана с другите свободни държави, срещу бъдеща
агресия“. Тук П. Нице посочва, че, ако военните възможности на Америка и съюзниците ѝ се развият ефективно, „вероятно ще могат да се създадат достатъчно
сили, които да имат сдържащ ефект срещу евентуална локална агресия. Вярно е,
че въоръжените сили на САЩ сега са по-силни от всякога, но също е вярно,
че съществува остра диспропорция между нашата военна сила и ангажиментите
ни“ (Nitze 1996: 65–66). Има опасност, западните сили да нямат възможността да изпратят войски, в твърде много зони от маргинално значение. Голяма част
от френските сили, които трябва да съставляват сериозна част от сухопътната
армия на Северноатлантическия договор в Европа всъщност се сражават в Се-
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верна Африка и Индокитай, а британците водят антипартизански операции в
Малая. Това създва постоянен дефицит в наземните сили на Алианса. Америка вече е достатъчно ангажирана с окупацията на Германия и Япония, докато
сдържа експанзиционизма на СССР, но също трябва да отговоря за защитата на
Тайван и Филипините.
Докато Дж. Кенан е на мнение, че САЩ и СССР се намират в някакъв стабилен баланс, Д. Ачесън твърди обратното. Държавния секретар не е доволен
от обикновеното равновесие на силите и иска да наклони баланса в решителна
полза на Запада (Beisner 2006: 154). Според американският геополитик Никалъс Спайкмън, държавите не са заинтересовани от постигането на равновесие
между тях, а само от баланс, който е в тяхна полза, защото „няма истинска сигурност в това да бъдеш толкова силен, колкото и потенциалния враг“ (Spykman
1942: 21). Затова след като заема поста държавен секретар през януари 1949 г.,
Д. Ачесън твърди, че преговорите с Москва са безмислени (въпреки несъгласието на Кенан), ако не са „базирани на силата и подкрепени чрез сила“. Във възгледите му, американската политика трябва да създаде „ситуация на силата“, нещо,
което е заложено в NSC-68, особено след като Кремъл изглежда е преминал етапа на възтановяването си и притежава възможността да използва сателитите си
за военни действия, вариращи от локална агресия в една или повече точки по
периферията на „съветския свят“, до всеобща война (Kaplan 1980: 101; Miscamble 1996: 452).
Целите заложени в NSC-68, особено след 25 юни 1950 г., дават своето отражение и на Балканите, като район по съветската периферия в Европа подходящ за „корейски модел“ агресия, в който САЩ нямат разположени военни
сили. Събитията в Далечния изток засилват убеждението, че съществуващите
американски конвенционални средства са недостатъчни Вашингтон да покрие
появата на всякакви евентуалности, а само атомни оръжия не могат да сдържат
ограничена агресия (Gaddis 2005: 103). Всъщност, американската администрация вярва, че Съветите искат да прегазят Иран, да получат достъп до петрола в
Близкия изток и да намерят пристанище в топлите води на Персийския залив и
Източното Средиземноморие. Така следвайки концепцията на NSC-68, заплахата за периферията постепенно се превръща в потенциална заплаха и за центъра, което изисква изграждането и използването на силна съюзническа система,
върху която САЩ да базират концепцията си на сдържане.
Макар директен сблъсък със СССР в Централна Европа, да изглежда малко
вероятен, ситуацията в Югоизточна Европа е друга. Американското разузнаване смята, че Кремъл „има възможността да създаде серия инциденти, сходни с
корейския сценарий, всеки от който заплашва политиката на сдържане на комунистическата експанзия, да разпилее и пренатовари американските военни
усилия... да създаде или ускори интензификацията на локални войни в Тайван,
Бирма, Индокитай и Балканите“ (CIA-Review of World Situation 1950: 4). Фокусът върху последния регион не е случайно, особено след като Съвета за наци-
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онална сигурност разглежда зоната на Източното Средиземноморие и Близкия
изток, като жизненоважна за сигурността на САЩ. Следователно СССР не
трябва да получи контрола над Италия, Гърция, Турция и Иран (FRUS 1977c:
1486). Като естествена последица от това Вашингтон трябва да се ангажира с
поддържането на териториалния интегритет и политическа независимост на
тези държави. В прилагането на тази политика, американците „трябва да бъдат
подготвени да се възползват напълно от своята политическа, икономическа, ако
се наложи и военна сила по такъв начин, който е най-ефективен“ (FRUS 1977c:
1487). Окуражава се югославската търговска ориентация към Запада и решаването на висящите въпроси, което да доведе до сближаване на Белград с Рим и
Атина (FRUS 1980: 1416). Но до 1950 г. гръцко-югославските отношения поскоро буксуват и като оставим на страна идеологията, и разликите в социалнополитическата система, проблемите идват главно заради въпроса с връщането
на гръцките деца и стремежа на Белград да се изявява като защитник на „славомакедонското“ население в Егейска Гърция, което предизвиква раздразнение
в Атина (Hatzivassiliou 2006: 12). Според мнението на Джордж Алън, американския посланик в Белград, „югославското правителство ще продължи да
се движи с предпазливост“ и едва ли „могат да се очакват внезапни промени“ в
неговата политика спрямо Гърция. Проблемът е в „мисленето на Югославската
комунистическа партия спрямо истинските отбранителни нужди на страната...
само когато събитията ги убедят в собствената им стратегическа уязвимост, ще
бъде изградена истински стабилна база на гръцко-югославското разбирателство“ (FRUS 1977a: 252). Броени дни преди началото на Корейската война,
държавния секретар смята, че Гърция трябва да бъде „добре посъветвана да се
опита да формулира всички аспекти на външната си политика“, като проблем
номер едно е „оцеляването на страната като свободна държава“. За Вашингтон
е разбираема свръхчувствителността на Атина към „югославските намеци спрямо гръцките славофони и твърдата британска позиция по кипърския въпрос, но
нито Кипър, нито югославяните представляват сериозен проблем за Гърция“,
защото е малко вероятно от Белград „да предяват искания за територии или
други концесии против волята на гърците“, а се подчертава и факта, че САЩ
избягват да реагират на рутинната югославска пропаганда за „западния империализъм“ (FRUS 1978: 378; FRUS 1980: 1420). На 26 юни 1950 г., само ден
след началото на севернокорейската атака, от Държавния департамент отчитат,
че нормализирането на отношенията между Югославия и нейните прозападни
съседи, „може да бъде от голяма важност във време на опасност“. Освен това би
било твърде жалко, ако уреждането „деликатния малцинствен проблем“ между
двете балкански държави се „превърне в условие за нормализирането на гръцко-югославските отношения“ (FRUS 1980: 1430).
Спрямо югославско-италианските отношения Вашингтон подхожда по същия начин. От посолството на САЩ в Белград са на мнение, че югославяните няма да отстъпят по национален проблем като този за Триест, следователно
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уреждането на конфликта „трябва да изглежда като свободно договорно разбирателство между две свободни държави [което се случва с подписването на договора от Лондон през 1954 г.], като отстъпките да са съгласувани с интересите
на колективната сигурност срещу съветска заплаха“ (Croci 1990: 145–146). За
да се избегне натискът върху Югославия, САЩ смятат, че Рим трябва да обърне
повече внимание на географията и да търси „адриетическо, а не атлантическо
решение“ на спорните въпроси с Белград. Проблемът за американската политика в този регион, е че италианците, за разлика от Вашингтон, не придават толкова голямо значение на „отварянето“ на Югославия към Запада. Италианският
министър-председател Алчиде де Гаспери го разглежда основно като заплаха за
претенците на Рим спрямо Триест, а САЩ като дразнещ проблем между двете
страни, които споделят общ интерес в отбраната и следователно трябва да положат усилия за компромис (Croci 1990: 112). Възгледите на де Гаспери стават
и причината през 1952 г. на сесия на Съвета на НАТО в Париж, италианският
представител да отхвърли идеята да се дискутира предложението за членство на
Югославия в НАТО, като подозренията в Рим спъват сериозно и сключването
на Балканският пакт от 1953 г. (Iatrides 1966: 33; Baev 2000: 98) За американският посланик в Белград, Югославия и нейните некомунистически съседи, са
изправени пред една и съща заплаха от изток, и „нуждата от подобряването на
отношенията, за да се координира противопоставянето на тази заплаха, далеч
превишава дребните национални въпроси на престиж“ (FRUS 1980: 1441).
Опитът да се вкарат Гърция и Югославия (заедно с Италия) в една обща
стратегическа рамка, има за цел решаването на проблемите, свързани със западноевропейската отбрана в рамките на НАТО. С началото на Корейската война,
Гърция е посочена като една от зоните по съветската периферия (заедно с Западна Германия и Югославия), в която СССР може да приложи успешно „корейският модел“, без да се замесва директно, застрашавайки и без това твърде
разтегнатите военни ресурси на Съединените щати. Американците вярват, че
„никъде другаде извън НАТО престижа на Америка не е така заангажиран, както в Гърция“ и всеки провал да се осигури адекватна подкрепа, за да се предотврати попадането на гръцката държава в съветската орбита, ще има катастрофален резултат върху некомунистическия свят. Това, ще има непосредствен ефект
върху позицията на Белград, която ще бъде „изключително опасна и вероятно
неудържима“ (FRUS 1978: 383–384). На практика във Вашингтон започват да
разглеждат Гърция и Югославия като стратегически взаимозависими страни, от
които се изисква „реално сътрудничество“, за да се изгради сила срещу съветската заплаха, а корейските събития допълнително подчертават общото между
гръцките и югославски интереси в сигурността, пред потенциалната заплаха от
Коминформбюро (FRUS 1978: 408, 414). В телеграма на Д. Ачесън до посолството в Атина, държавния секретар предлага министър-председателя на Гърция
да бъде информиран, че „както той знае, това правителство [на САЩ] придава
голяма важност на близките отношения между Атина и Белград... разширихме и
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помощта за постигането на тази цел“. Съгласно това, е желателно „Югославия и
Гърция да дойдат до взаимно споразумение възможно най-рано относно, действия, които всеки ще предприеме в случай на атака срещу другия... надявам се,
че ще предприемат дикусии, които да изяснят и координират техните действия
при подобна евентуалност“. Трябва да се отбележи, че от Вашингтон не гледат
на тези двустранни дискусии като подходящ форум, в който да се „формулира
ново политическо и териториално споразумение на Балканите“ (FRUS 1985:
1779–1780). Това означава, че гръцко-югославското споразумение трябва да
се разглежда като отбранително съгласно политическите цели на САЩ в региона и не трябва да служи като инструмент при решаването на висящи въпроси,
например в югославско-италианските отношения. Не се одобрява и „никакво предвиждане разделянето на Албания между Гърция и Югославия“ (FRUS
1985: 1780). По същото време, американския адмирал Форест Шърман смята,
че Гърция, Турция, Иран и Югославия трябва се разглеждат „не като зона, в която трябва да въведем сили, а зона, в която можем да намерим сили... [трябва]
да започнем да разглеждаме Балканите като едно цяло и да не ги свързваме с
Близкия изток. Може би ще бъде най-разумно да групираме [в общо планиране] Италия, Югославия, Гърция и Турция“ (FRUS 1982: 36, 42). Освен това адмиралът твърди, че докато Белград е бил в съветския лагер гръцката държава е
смятана за стратегически свързана с Турция, което със развитието на разкола
Тито-Сталин, трябва да се промени. „Сега мисля, че трябва да считаме Гърция и
Югославия като зона, която може да бъде придадена към Италия“ (FRUS 1982:
42).
Необходимостта от укрепването на Северноатлантическия договор се превръща в приоритетна цел за Д. Ачесън. През 1951–1952 г. американците разглеждат различни начини за свързването на Югославия с западната отбрана,
или чрез директно влизане в НАТО, или чрез някакъв вид Средиземноморски
пакт. Най-практично излиза да се обвърже Югославия в регионален и идеологически неутрален блок с Италия, Гърция и Турция (Iatrides 1966: 33–34).
По същото време разширяването зоната на отговорност на Алианса към Балканите с приемането на последните две държави за членки (финализирано през
февруари 1952 г.), е свързано с увеличаване числеността на сателитните армии
на България, Румъния и Унгария, в известна степен с развитието на Египетската
криза от 1951 г. и все по-намаляващото влияние на Великобритания в района,
което поражда опасение за възможен пробив от страна на СССР, в резултат на
локален въоръжен конфликт към богатите на петрол Близък и Среден изток
(Баев 2010: 59). Опасенията на американските стратези са, че при евентуален
успех в Делечния изток Съветите може да опитат подобна инициатива и в Европа, което не само ще засили стратегическата им позиция, но ще подкопае западната система от съюзи още преди да е станала твърде силна. Такъв удар може да
бъде „сателитна атака върху европейски държави, които не са членове на НАТО
[като] Гърция и Югославия“, защото и двете са политически и физически изло-
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жени, като първата, докато е обект на американски и британски притеснения,
понастоящем е незащитена. „Корейския опит демонстрира, че Съветите едва ли
ще уважат зона, в която САЩ имат основни интереси“. Изказват се опасения,
че Кремъл „може да е наясно, че САЩ нямат настоящи планове да изпращат
войски в Гърция в случай на война, били то обща или локална“ (FRUS 1982:
447–448). В тази връзка американската администрация започва да разглежда
Югославия не само като модел за прилагането на стратегията на „клина“, но и
като част от стратегическата отбрана на Европа от СССР.
Още през лятото на 1950 г. американците смятат, че политиката към Гърция трябва да се преразгледа. Финансовата подкрепа за Италия, Гърция, Турция
и Иран, маркира основните стратегически интереси на Вашингтон в тези зони
и тази „верига“ не трябва да се позволява да „бъде разбита от слабата позиция
в Гърция“, като стабилно свързана с Запада, Атина ще помогне в поддържането
на контрола върху Източното Средиземноморие и Северноафриканския район, ще пази западния фланг на Турция и източния на Италия, и не на последно място, това би улеснило продължаващото дезертиране на Тито от съветския
блок (FRUS 1982: 389). Тази американска линия изиграва значителна роля в
еволюцията на политиката за сигурност на Гърция и Югославия. Според американските стратези, за да не се допускат същите грешки в бъдеще, трябва да
се разширят задълженията до заплашените зони, като се затвърди решимостта
пред комунистите, че силата ще се посрещне със сила, което ще сдържа авантюризма (FRUS 1985: 581). Чрез двустранно споразумение между САЩ и Гърция, Атина става бенефициент по MDAP, като акцента вече е поставен върху
военната помощ за сметка на икономическата (Hatzivassiliou 2006: 13). На
14 октомври 1951 г Вашингтон подписва подобно споразумение и с Белград, с
което Югославия също става част от MDAP, след като американския президент
счита, че стратегическото местоположение на държавата, е от „особена важност
за отбраната на свеверноатлантическата зона [и] незабавното увеличаване на
способносттта ѝ да се отбранява... ще допринесе са съхраняването на мира и сигурността на тази зона“ (Bundy 1952: 137; Dimitrijević 2008: 259). С това
американците приемат, че е по-добре за Запада да се доставя въоръжение на режима в Белград и по този начин да се предотврати агресията, отколкото да се
чака момента на атаката (Dimitrijević 2008: 256). Според британския Форин
офис, в замяна на помощта Съединените щати печелят от това, „че колкото посилна е позицията на Югославия, толкова по-малко вероятно е някой да стартира атака в Югоизточна Европа“ (ЦДА-София, КМФ-04, 683/11, p. 3). Следователно, помощта за Югославия трябва да бъде в „достатъчно голям мащаб, за да
неутрализира ефектът от съветската логистична подкрепа за сателитите“, която
обръща баланса на силите в района на Балканите (CIA NIE-29 1951: 1, 6). На
практика, моделът е същия, както при Гърция и Турция – икономическа подкрепа, политически гаранции и най-накрая вoенна помощ (Bundy 1952: 137).
По този начин Югославия се нарежда сред останалите държави, които не са
членки на НАТО (Корея, Тайван, Иран и др.), които получават оръжие от Съ-
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единените щати, защото са на линията на директна отбрана от Съветския съюз
(Dimitrijević 2008: 258). Въпреки стремежа на Белград да избягва членство в
Атлантическия пакт, Кардел смята, че това не трябва да изключва сътрудничество с „други заинтересовани държави по конкретни проблеми засягащи съхраняването на мира на Балканите“ (ЦДА-София, КМФ-04, 683/11, p. 2, 3). Според
Лео Матес3, „В международните отношения Югославия трябва да изпълни две
цели: да консолидира отношенията си със приятелски нации и да засили позицията в първата линия на отбрана срещу възможна агресия в Европа. Това може
да бъде постигнато чрез сътрудничество в икономическата област и с изграждането на ефективна система за колективна сигурност“ (Mates 1953: 107; CIA
NIE-29 1951: 6). Това показва, че за да функционира сдържането, държавите,
които трябва да се противопоставят на комунистическа инфилтрация или директна агресия, трябва да отговарят на най-малко два критерия – политическа
и икономическа стабилност. За Гърция, влизането в НАТО води до стабилизиране на гръцкия консерватизъм, което най-добре подхожда на целите на Вашингтон (Coloumbis 1966: 5, 192). От друга страна, сътрудничеството между
Съединените щати и режима на Тито гарантира, че последния ще продължи да
държи Кремъл настрана от Адриатика и ще намалява натиска върху Италия и
Гърция.
Военните ресурси изпратени на югославския режим, имат ролята и на катализатор за интегрирането на страната в редица стратегически преговори и след
като до 1952 г. нито един от източноевропейските сателити не последва примера на Тито, американците се възползват от втората възможност, която дава разколът Белград-Коминформбюро – изграждане на „стратегическата стена“ срещу
Съветския съюз на Балканите (Milošević 2007: 72–73). Това намира отражение и в планирането на НАТО, което разглежда задържането на Югославия извън сферата на Москва като „стратегическа цел, жизненоважна за сигурността на
северноатлантическите държави“ (NATO. I.P.T. 54 1951: 3). Инкорпорирането
на страната в отбранителната система на НАТО чрез координирано планиране
и американска военна помощ, позволява модификация на отбранителната стратегия на Алианса за югоизточния фланг и възможността югославската държава
да бъде включена в Балкански-Близкоизточен бастион от западноориентирани
държави (FRUS 1985: 1685).
Военното планиране на Алианса разглежда територията на Северна Италия, Югославия и Гърция като едно бойно поле. Географската позиция на Италия гарантира на Запада доминацията върху западния фланг на Балканите и
линиите на комуникация за Близкия изток през Средиземноморието (FRUS
1977c: 1487). Приема се, че страната няма граница с вражеска държава (след
като Белград напуска Източния блок) и атака срещу нея е възможно само през
Австрия и Югославия. Терентът на първата е планински, което прави тази за3

Лeo Матес е югославски дипломат, съветник на посолството на ФНРЮ в Лондон, а от 1954 г.
е посланик в САЩ.

418

Империи и имперско наследство на Балканите

дача трудно изпълнима, следователно остава само стратегическата пролука по
направлението Любляна-Гориция, което е на югославска територия. Географското разположение на Югославия има голямо значение и за Гърция след като
северната гръцка граница е твърде тънка и липсва стратегическа дълбочина за
ефективна защита (Chourchoulis 2010: 18–19). Трябва да се отбележи, че докато България владее единия от подходите към Северна Гърция по поречието
на река Струма, то в югославски ръце се намира главния по долината на река
Вардар в Южна Югославия, които води към Солун. Успешно военно настъпление в тази посока, ще има всички предпоставки да „обходи във фланг отбраната
на Егейска Гърция“ (Chourchoulis 2010: 67–68). Всичко това само подчертава нуждата, според ген. О. Брадли, че „Италия, Гърция и Югославия трябва
да бъдат тясно обвързани заедно... при липсата на Белград от общите отбранителни споразумения, Гърция ще бъде изолиран аванпост (NATO SGM-1727-51
1951: 5–6). Точно в тази връзка, започват преговори за конкретни военни планове между западните съюзници и югославския режим. Целта е югославяните
да бъдат убедени да не се защитават самостоятелно, а в сътрудничество с Запада
(Dimitrijević 2008: 256, 260). Според началник щаба на гръцката армия ген.
Теодотос Григоропулос, Гърция като част от Балканите и част от Европа, „не е
свързана с Иран, Ирак и Мала Азия, а заедно с Югославия формират естествен
десен фланг“. Общото гръцко-югославско сътрудничество е наложително и поради не особено големия военен потенциал на Гърция, която ще има само спомагателна роля при голям въоръжен конфликт. Освен това, гръцкият генерал
твърди, че „контакта между гръцките и турски сили в Европа ще бъде труден да
се поддържа, освен ако Анкара не разположи ядрото на въоръжените си сили на
север от проливите“ (Баев 2010: 60; Chourchoulis 2010: 74–75). В случай на
съветски операции в Северна Италия, Югославия и Гърция трябва да формират обща офанзива и отбранителни мерки и следователно да са координирани
от един командващ (Chourchoulis 2010: 69). Дори американските възгледи
за отбраната на Балканите от края на 1952 г., предвиждат Североизточна Гърция и по-голямата част от европейска Турция да останат на практика незащими.
Въпреки, че защитата на гръцката територия е счетена за необходима, повече
внимание се отделя на Източна Турция, а не Тракия. Това показва, че основния принос на Анкара за НАТО, ще бъде в зоната на Близкия изток, отколкото
на Балканите (Chourchoulis 2012: 641). В такъв случай, основната част от
„югославската армия трябва да бъде разположена на южното крило на Югославия, координираща се с основната маса от гръцките въоръжени сили“ (NATO
SGM-1727-51 1951: 9). Във тази връзка, в телеграма на американския посланик
в Белград от февруари 1953 г. до Държавния департамент се посочва, че програмата за военна помощ за Югославия е насочена към „увеличаване на отбранителния потенциал на страната в случай на агресия от Коминформбюро. Освен това програмата трябва да гарантира и югославско участие в поддържането
на отбранителна връзка на Балканите между Италия и Гърция и да окуражава
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ориентацията на югославския режим към Запада“ (FRUS 1988: 1336). Година
по-късно, след провала в изграждането на ос Рим-Белград-Атина, оформения
Балкански пакт между Югославия, Гърция и Турция се разглежда от САЩ като
„важен елемент от отбраната на свободния свят... който трябва да бъде съвместим [напълно] с НАТО“ (FRUS 1988: 663)
През периода 1950–1951 г. се очертава моделът на американската стратегия спрямо зоната на Източното Средиземноморие. Стремежът да се прекъсне
разрастването на комунизма, се съчетава с осигуряване на политическото „гравитиране“ на определени зони (като Югославия и Гърция) около Вашингтон.
Може да се заключи, че в контекста на новата военно стратегическа обстановка
между Москва и Вашингтон отразена в NCS-68, гръцко-югославската ос е от
военностратегическа необходимост, която със собствени сили, но с материалната подкрепа на Запада, трябва да се справи със всяко регионално предизвикателство, избягвайки директна американска ангажираност. Това означава Атина
и Белград да са в състояние да предложат ефективна съпротива, т.е. „гъвкав отговор“ на съветската заплаха чрез конвенционални сили. Освен това, трябва да
се добави, че стабилното гръцко-югославско сътрудничество (заедно с Турция)
ще представлява стратегическа „преграда“ между съветските амбиции и слабите
режими в Близкия изток, които иначе биха били лесна мишена за комунистическа инфилтрация, което прави двете държави важна част и от по-голямата американска стратегия за Източното Средземноморие.
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МАРТ 1939: КРАЯТ НА ЧЕХОСЛОВАКИЯ, ОТЗВУКЪТ В ЕВРОПА И
БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ
Николай Кочанков
MARCH 1939: THE END OF CZECHOSLOVAKIA, THE RESPONSE IN EUROPE AND
BULGARIAN DIPLOMACY
Nikolay Kochankov
Abstract: The conquest of Czechoslovakia is a fact of great significance and consequence not only for
Germany, but also for all countries in Europe. It strengthens Germany in military terms. It begins to
be seen as a country that wants to impose its hegemony in Europe, and does not stop at any obstacles of
moral or international character. According to the assessment of Bulgarian diplomacy the Revision of
the Versailles Treaty can no longer be used as an argument for territorial concessions. After March 15,
1939, Germany fights not to revise its conditions, but to military supremacy, which would eventually
bring it against Britain. The possibility of convergence of the Soviet Union is also taken into account.
A convinced supporter of the Munich policy, King Boris III does not want the quadruple agreement to
be invalidated by a Nazi-Bolshevik pact. Such a development would eventually lead to the final isolation of Bulgaria from the West and would push it into the arms of one of the two leading totalitarian
forces.
Keywords: March 1939 – Czechoslovakia, Europe, Balkans, Bulgaria, foreign policy, international relations, diplomacy

С влизането на германските войски в Прага на 15 март 1939 г. официално се
слага край на Чехословакия като самостоятелна държава. До края на 1938 г. в
Берлин преобладава мнението, че отношенията с Чехословакия ще се уредят
в интерес на Германия така, че да не пречат на плановете ѝ. Но държането на
чехите постепенно затвърдява убеждението, че страната и в новите си орязани
граници представлява потенциална опасност. И така – решението да се ликвидира самостоятелността на Чехословакия се слага на дневен ред като се чака и
подготвя развоя на събитията, които да създадат благоприятна обстановка за
неговото изпълнение. Германците така и не дават гаранции за новите граници
на Чехословакия, а държат този въпрос открит, за да имат развързани ръце. Словаците са насърчавани да продължат действията си по линия на автономията. В
Прага очевидно са получили сведения, че правителството на Тисо се готви да
прокламира независимостта на Словакия и за да се избегне това е сменено. А с
това се слага началото на събитията, които за няколко дни довеждат до разпадането на Чехословакия.
Освен протестната нота на съветското правителство (Нарочницкий
1986: 79–80) и куртоазните думи на съжаление изказани във френския парламент, само в България унищожаването на независимостта на Чехия намира израз в спонтанни протести. Съюзниците на Чехословакия от Малкото съглашение не предприемат нищо, но в София пред сградата на чехословашката легация
по инициатива на студентите от Софийския университет се провежда мощна
манифестация на съчувствие (Мошанов 1991: 7; Митаков 2001: 195, 197). В
аудиторията, в която слушат лекции студентите-слависти от Историко-филоло-
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гическия факултет започва спонтанен протест (Митев 1963: 247). В различни
аудитории са произнесени речи, след което студентите се отправят към чешката
легация на бул. „Фердинанд“. Пълномощният министър Прокоп Макса поздравява студентите, но очакванията, че ще произнесе реч не се оправдават (Митев
1963: 247; Рихлик 2008: 1871).
На 16 март 1939 година в бюрото на Народното събрание народните представители Григор Василев, Димитър Гичев и проф. Петко Стоянов депозират
запитване върху новосъздаденото положение в Средна Европа и външната политика на България (Мошанов 1991: 7–9). След завръщането си от едноседмично посещение в Турция министър-председателят е запознат с постъпилото
запитване, както и с изразеното от членовете на комисията по външното министерство желание да бъдат информирани за резултатите от преговорите в Анкара
(Мошанов 1991: 92).
Притеснен от унищожаването на Чехословакия е и цар Борис ІІІ. Крахът
на Мюнхенската система би довел до засилване на натиска на големите държави
над малките страни. Влизането в някоя от двете оси би ознаменувало края на
дотогавашната политика на лавиране, провеждана от България (Цветков: 31).
Реалностите на новата международна обстановка категорично налагат българската дипломация активно да търси контакти на всички възможни нива в
страната и чужбина и в крайна сметка да предложи оптималния вариант за пътя
на България. Акредитираните в странство дипломати следят отблизо развоя на
събитията в Чехословакия и своевременно информират за това отговорните
фактори в страната. Анализират се и най-малките детайли и нюанси.
Според сведения от Рим официалните кръгове са равнодушни към новото
засилване на Германия в Средна Европа. Разпадането на Чехословакия е било
неминуемо, като още през есента на 1938 г. Мусолини го предсказал. Сред обществото пълномощният министър Светослав Помянов обаче забелязва известно безпокойство (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 124, л. 10; Чано 1992:
46–473). Поради това, макар и официално Италия да държи на виенските реше1

2

3

След унищожаването на Чехословакия външното министерство в София уведомява чехословашкия пълномощен министър Прокоп Макса, че повече не признава дипломатическият му
статут и той напуска страната.
Според спомените на председателя на Народното събрание Ст. Мошанов, Кьосеиванов отрекъл правото на парламента да се меси в оперативното ръководството на външната политика. Възражението, че парламентът има правото да изисква от министрите да го уведомяват за
водената от тях политика (освен в предвидените в чл. 17 от Търновската конституция ограничения) и че поради усложнената международна обстановка правителството би било много
улеснено във външната си политика, ако се знае, че има подкрепата на парламента обаче не го
склоняват да промени твърдата си позиция.
На 17 март 1939 г. граф Чано записва в дневника си, че световното обществено мнение е загрижено. От всякъде пристигат тревожни новини. Дори и в Унгария няма тържества по случай
окупацията на Подкарпатска Украйна. Посланикът на Съединените щати изразил своето възмущение спрямо Берлин, а граф Чано дал да се подразбере, че „между Рим и Берлин е имало
споразумение или пък, поне че сме били уведомени, но толкова неприятно е да лъжеш!“.
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ния, тя би подкрепила присъединяването на Карпатска Украйна към Унгария.
Разбира се, че по този въпрос Рим не би сторил нищо, което да противоречи на
политиката, провеждана от Берлин (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 124, л.
10).
Навлизането на германските войски в Чехия е проследено в Белград с тревога. На спешно заседание Министерският съвет обсъжда новата ситуация в
Средна Европа и набелязва мерките, които трябва да се предприемат от Югославия. А те са главно по линия на преговорите с хърватите, за които създаването на държавата Словакия е един възможен вариант при третирането на хърватския въпрос (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 7, а.е. 1039, л. 1).
На 16 март 1939 г. вътрешният министър Никола Недев, заместващ министър-председателя Кьосеиванов, който е на посещение в Турция, нарежда на
пълномощния министър в Белград да „разузнае и донесе какво е схващането на
югославското правителство и общественото мнение по събитията в Чехословакия“ (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 128, л. 61).
Това впрочем е първата столица, от която е поискана информация за това
как се оценяват събитията в Чехословакия. Още на другия ден пълномощният
министър Ив. Попов информира, че окупацията на страната се посреща с вълнение и е предизвикала много опасения и сензационни слухове. Властите не допускат безредици – един опит за манифестация на младежи и студенти веднага
грубо е потушен. Официалните среди са загрижени, но запазват спокойствие.
Твърди се, че Югославия не е застрашена, понеже поддържа приятелски връзки
с Германия. Изтъква се и солидарността с Италия в Адриатика. В Белград разчитат и на собствените си сили, като подчертават, че „Югославия не е Чехословакия“ (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 134, л. 112).
Поради чувствителността на Белград към отражението, което събитията биха могли да предизвикват, както и поради опасението от раздвижване на
„македонските кръгове“ в България, Попов препоръчва да не се допускат прояви, насочени против Югославия. Българският дипломат насочва вниманието и
към друг конфликтен въпрос. В Белград очакват ускоряване на преговорите за
сключване на спогодба с хърватите, което евентуално ще доведе до промяна на
кабинета (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 134, л. 112).
С друга телеграма от същия ден Попов информира, че чехословашкият пълномощен министър, след като Берлин е нотифицирал Белград за спогодбата
между Хитлер и президента Хаха, е предал помещенията на легацията на германски представител. Закриването на югославската легация в Прага предстои,
но до момента все още няма решение на правителството в Белград. Според
„сериозен германски източник“ предстои италианска окупация на Албания.
Югославското външно министерство обаче категорично опровергава това и го
квалифицира като германски опит да се отклони вниманието в друга посока.
В Белград се разпространяват и слухове за частична мобилизация в България
(ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 134, л. 115).
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Събитията в Чехо-Словакия се посрещат в Москва с понятна тревога. Присъединяването на Чехия и Моравия се схваща като начало на германски поход
на изток. За нахлуването на унгарски войски в Подкарпатска Украйна няма яснота дали е самостоятелен акт или е под германски натиск. След публикуването
в Берлин на комюнике, че Германия не проявява интерес към провинцията и
я предоставя на Унгария в съветската столица настъпва известно успокоение.
Това успокоение изглежда не е много голямо, защото народният комисар на
външните работи на Съветския съюз М. Литвинов споделил, че „не е важно
дали Карпатска Украйна ще запази своята фиктивна самостоятелност или ще
бъде включена като автономна провинция в границите на унгарската държава,
тъй като и в двата случая тя ще бъде контролирана от Германия, която установява своята опека върху цяла Унгария“. Тази оценка според пълномощния министър Н. Антонов съвсем не позволява надеждата за някакво продължително
изоставяне на източната посока на германското настъпление. Същевременно
обвиненията срещу Англия и Франция, че имат вина за унищожаването на Чехословакия, не престават (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 7, а.е. 1115, л. 319–320;
ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 117, л. 414; ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1ш, а.е.
113, л. 165).
По чехословашката криза съветското правителство държи сходно становище с Англия и Франция, „за да подчертае, че е в световната морална коалиция,
която се образува против Германия“. В отговор на нотификацията за подписаната спогодба между Хитлер и Хаха, поставяща Чехословакия под протектората на Германия, на 18 март Литвинов отправя нота до германския посланик, с
която обявява този акт за противоконституционен и заявява невъзможността
за СССР да признае извършената насилствена промяна. Разликата с нотите, изпратени от Лондон и Париж е в това, че съветската нота не съдържа като тях изричен протест против извършената промяна, което според българския дипломат не е без значение (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 7, а.е. 798, л. 16–18).
В Москва смятат, че германският натиск ще се насочи към Румъния и Югославия. Литвинов споделил с Антонов за вероятна политическа намеса и в Югославия и че Румъния е получила ултиматум чрез германския търговски предста4

5

На 17 март 1939 г. П. Драганов телеграфира от Берлин, че „заемането на Карпатска Украйна от унгарците не е с предварителното съгласие на Германия. Унгарците изпращат редовни
войски за затвърдяване в заетата област. Имат частична мобилизация. Ромъните са предявили
искания в Будапеща върху източната част на Карпатска Украйна и са свикали резервисти в
пограничните корпуси. Ако ромъните нахлуят, унгарците ще се противопоставят с оръжие.
Унгарците са готови да преговарят с ромъните за размяна на спорните украински области с
други в Трансилвания. Тук за сега толерират действията на унгарците, но не ги насърчават.
Окупирането на Чехия и Моравия се посреща със спокойствие и без особено одушевление“.
От своя страна П. Траянов съобщава от Варшава, че румънският пълномощен министър направил постъпки пред министър Бек „унгарските власти да запазят румънските интереси в
Карпатска Украйна“. Искането е предадено на унгарския пълномощен министър лично от
Бек. Румънците чакали отговор.
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вител в Букурещ да предостави на Германия монопола върху целия румънски
износ и да преустрои своето стопанство в земеделска насока. Румънското правителство отхвърля ултиматума, но уплашено потърсило защитата на Англия.
Литвинов добавил, че скоро ще дойде редът и на Полша (ЦДА-София, ф. 176К,
оп. 1ш, а.е. 134, л. 125).
В Москва знаели за манифестациите в София (Мигев 1973: 2386). Тази реплика на Литвинов е използвана от Антонов, за да изтъкне, че българското правителство вече е дало доказателство за готовността си да подкрепи съседните
страни за предпазване на Балканите от чужда намеса. В този дух е и декларацията на министър-председателя Кьосеиванов, но за да се даде ход на тази българска
готовност за обща защита на полуострова, трябва да се изпълнят териториалните искания. И тук Литвинов директно е запитан „дали съветското правителство
би се решило на някои постъпки, за да допринесе за задоволителното уреждане
на положението“ (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 134, л. 125).
Литвинов обаче не дава директен отговор, а обяснил, че „сега ще чакаме да
видим какво поведение ще възприемат другите“. Това не означава, че Москва се
дезинтересира от събитията, напротив Съветите били готови да обсъдят „всяко
предложение за обща отбрана, което би се направило, обаче никаква инициатива няма да вземаме“. Наистина, в Лондон и Париж се забелязвал обрат по отношение на СССР, но това не е достатъчно – „нужни са вече не думи, а дела“. Ако
балканските държави искат нещо от Москва, трябвало да се изкажат. Въпреки
това съждение, забелязвайки румънския пълномощен министър, Литвинов го
взел настрана, за да го увещава за съпротива против Германия. Разговарял и с
турския посланик, който го запитал дали може да телеграфира на своето правителство, че СССР, следвайки директивите на Сталин пред конгреса на ВКП (б)
(ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 134, л. 125–126; В. Зора, бр. 5925, 19 март
1939 г.7), желае да отбягва въвличането си във война, която може да избухне.
6

7

На 16–18 март 1939 г. в София стават бурни протестни демонстрации против агресията срещу Чехословакия – ярък израз на настроенията на българския народ.
В търсене на „скрития лайтмотив в речта на Сталин“, произнесена пред заседаващия в Москва
ХVІІІ конгрес на ВКП (б), кореспондентът на в. „Зора“ във Варшава П. Лунгов в материал,
озаглавен „Какво цели Сталин?“ пише, че Съветска Русия иска с всички средства да попречи на един нов „Мюнхен“, на едно ново споразумение между двете европейски оси, защото
едно такова споразумение може да бъде фатално за съветския режим. Тази реч на съветския
водач, без публична изява от година и половина насам, щяла да има историческо значение.
Един втори „Мюнхен“ можело да се осъществи чрез нови отстъпки от страна на двете велики
сили от оста Париж – Лондон в полза на тоталитарната ос. За да осуети това Сталин заклеймил отстъпчивостта на демократичните държави при първия „Мюнхен“, при който е поднесена в жертва целостта на Чехо-Словакия. Съветският водач съветвал сега Англия и Франция
да проявят повече упоритост – един втори „Мюнхен“ можело да се постигне вече с жертви
от самата ос Париж – Лондон чрез „разпределение на колониалните владения“. За да бъде
по-убедителен посочил, че „пактът против Коминтерна на Берлин – Рим – Токио е насочен
всъщност не против Москва, а срещу демократичните държави“. За да утвърди още повече
оста Париж – Лондон в отказа ѝ на всякакви отстъпки, Сталин обещавал да даде помощта на
Съветска Русия на евентуално нападнатите държави срещу агресорите. Той отишъл още по-
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Литвинов го поправил, като пояснил, че СССР не търси на всяка цена и докрай
да избегне войната, но че иска да решава при ясно положение.
Завършвайки доклада си Антонов резюмира, че „ако становището на Велика Русия е толкова предпазливо, какво трябва да се каже за ония, които в малка
България бързат със стачки и демонстрации да вземат позиция на първа линия“
(ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 134, л. 125–126).
Според българския аташе по печата, колкото и странно да изглежда на пръв
поглед, в Москва има едно задоволство от новия развой на събитията в Централна Европа. Естествено печатът не одобрява изчезването на чехословашката
държава от картата на Европа. Германският акт потвърдил „изцяло и напълно“
отрицателното поведение на Съветите спрямо Мюнхенската политика и доказвал основателността на съветските преценки за опасностите, които тази политика носи за европейския мир (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 20, а.е. 251, л. 34–36).
На 17 март 1939 г. външно министерство нарежда с окръжна телеграма на
легациите в Будапеща, Букурещ, Берн, Варшава, Белград, Прага и Париж да
преустановят „даването на всякакви визи на бивши чехословашки поданици
без предварително разрешение“ (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 128, л. 62).
Същия ден с окръжна телеграма до легациите в Атина, Букурещ, Будапеща, Берлин, Лондон, Париж, Москва, Рим и Берн министър Недев разпорежда: „следете отблизо събитията във връзка с Чехословашко и донасяйте редовно теледалеч, като изказал симпатия към ОН, т.е. към идеята за колективната сигурност.
В коментара си Лунгов пита защо Сталин иска да осуети на всяка цена едно второ Мюнхенско
съглашение? Защо Съветска Русия проявява такъв голям страх пред призрака на европейското разбирателство? Сталин знаел, че едно ново споразумение между Чембърлейн – Даладие и
Хитлер – Мусолини, ликвидиращо спорните въпроси между двете оси, по подобие на септемврийския Мюнхен, носи в себе си развързване на ръцете на силите от осите спрямо Москва.
Такава опасност впрочем се появява още след първия Мюнхен, веднага, след което започва
да се говори за „марш към Съветска Украйна“ на една велика сила от средноевропейската ос.
Западноевропейските сили според Лунгов не само са дали свобода на действие спрямо Съветска Русия на тази сила, но едва ли не я тласкат в тази посока, за да се освободят от напора
ѝ спрямо самите себе си. Сега такъв марш на изток бил особено улеснен с ликвидирането на
форпоста на Съветска Русия в Европа – съюзната на нея Чехо-Словакия. Сталин искал да
отхвърли на всяка цена войната на границите на самата Съветска Русия, защото една такава
война можела да свърши не само с откъсване на части от Съветския съюз, но и с проваляне
на самия режим. Неслучайно Керенски в едно свое последно интервю пред полски вестник
заявил, че „революцията в Съветска Русия би била възможна само в случай на война или пълно парализиране на стопанския живот“. Затова в сегашната си реч Сталин отделил толкова
място, за да убеждава Берлин, че един „опит да присъедини слона – Съветска Украйна към
мухата – Карпатска Украйна – би свършил с катастрофа, т.е. интересът на Германия диктува да
се отправи не на изток, а в някоя друга посока – т.е. на запад към колониите“.
Как обаче се съчетава нежеланието на Съветска Русия да воюва с обещанието, което дава
Сталин за помощ на евентуално нападнатите държави? Това видимо противоречие Лунгов
обяснява с това, че Сталин съвсем не определя времето, когато ще бъде дадена тази помощ. А
тази „помощ“ щяла бъде дадена фактически по-късно, в момента на изчерпване на борещите
се страни, и то не с цел да се допринесе за победата на едната от тях – „нападнатата“, а да се
осигури победа над двете. Тъй че Сталиновият режим се борел срещу един втори „Мюнхен“,
воден единствено от чувството за собствено съхранение и укрепване.
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графически за всичко важно, което узнаете“ (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1ш, а.е.
128, л. 64).
Английското правителство също е изненадано от последните събития в
Средна Европа. Ударът за Чембърлейн е тежък. Става ясно, че той е бил подведен, че цялата му политика след Мюнхен е почивала на една заблуда, умело и
съзнателно поддържана от Германия. Кабинетът се изложил като „неосведомен,
недалновиден и необикновено лековерен“. След първите много предпазливи
изявления на Чембърлейн пред Камарата на общините, реакцията на обществото го заставя да заеме много по-рязко и ясно становище с речта си в Бирмингам
на 17 март вечерта. Според всички преценки тази реч означава край на политиката на разбирателство с Германия. В общественото мнение се оформя съзнанието, че войната е неизбежна и че всички усилия на Чембърлейн за спасяване на
мира са били напразни и трябва да се изоставят (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 7,
а.е. 996, л. 42–45).
За предпазливостта на българската дипломация през тези напрегнати дни
е показателен и следният детайл. Във връзка с предстоящото закриване на българската легация в Прага на 18 март на пълномощния министър Балабанов е
наредено от името на министър-председателя (Кьосеиванов все още е на посещение в Анкара): „заминете веднага направо за Париж, без да се отбивате в Берлин“ (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 128, л. 65; ЦДА-София, ф. 176К, оп.
1ш, а.е. 134, л. 1218).
Междувременно във Варшава изказват недоволство от присъединяването на
Чехия и Моравия към Германия, без да е искано мнението на Полша. По думите
на германския посланик Ханс Адолф фон Молтке Полша е от съседките на чехословашката държава, които не са съгласни да гарантират нейните граници след
Мюнхен. Полша упорито е настоявала за обща полско-унгарска граница, което
желание е продиктувано от „чисто стратегическа нужда, засилена от географически и исторически мотиви“. Германия се е съгласила с това полско искане, но
по същите мотиви присъединява Чехия и Моравия, за което безусловно косвено е съдействала и Полша (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 7, а.е. 1084, л. 184, 185).
На 18 март 1939 г. пълномощният министър Д. Караджов телеграфира от
Женева, че „ударът върху Чехословашко е посрещнат с възмущение“. Хитлер извършил грешка с фатални последици. Очаквал се опит от страна на Англия и
Франция да откъснат Италия от Германия с цената на отстъпки, но тези надеж8

В отговор на нареждането на външното министерство Балабанов телеграфира: „считам за
уместно да освободя от първи април канцеларското помещение, за евентуалното консулство
достатъчно е легационното помещение. Изцяло вземам за парижката легация купения миналата година кабинет, малкия салон гарнитура, килима и официалния сервиз сребро. Ще остане предостатъчно мобилировка за евентуалното консулство. Поради необходимостта да замина колкото се може по-скоро и принеса багажа моля отговорете телеграфически и по двата
въпроса“. Цялата тази суетня около закриването на българската легация в Прага, която след
германско настояване е деградирана в консулство едва ли е най-адекватното действие в този
момент.
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ди изглеждат неоправдани. Удовлетворението на Италия би било доказателство
в полза на провежданата от нея политика. Мемел (Клайпеда) изпъквал на попреден план от Данциг. Смята се, че Германия не ще постави веднага подобно искане, защото английското, френското и световното обществено мнение е
крайно неблагоприятно за Германия. Но убеждението, че Германия ще стори
това преди завършване на превъоръжаването на западноевропейските сили и
войната ще започне, не е изключено. Усложнения обаче не се очакват (ЦДАСофия, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 134, л. 120).
Последната реч на Чембърлейн официално се тълкува сред дипломатическите кръгове като преход към промяна на мюнхенската политика на Лондон.
Форин офис е загрижен за Румъния и правел усилия да ѝ осигури подкрепата на
Полша и Съветите в случай на непосредствени германски и унгарски действия.
Руското правителство обещало такава помощ, а на личния апел на румънския
крал английското правителство щяло да отговори насърчително. Разговорите
на Кьосеиванов в Анкара се следят с внимание. Турският посланик в Лондон
Тефик Рюштю Арас споделил с българския представител Никола Момчилов,
че предстои енергична английска дипломатическа акция на Балканите, за да се
определят ясно югославските и българските позиции. Положението на английския пълномощен министър в София е разклатено, понеже не могъл да склони
българското правителство към солидарност с другите балкански държави. Обещан бил само неутралитет и то при условие, че Южна Добруджа и излазът на
Егейско море бъдат дадени на България веднага. Неутралитетът вече бил недостатъчен. Всички балкански държави трябвало да гарантират взаимно границите
си срещу евентуално германо-италианско нападение, но това можело да стане
само с участието и на България. В противен случай Турция щяла да се опре изключително на Англия и Съветска Русия. Югославия първа щяла да бъде изложена на итало-германските удари, за да се унищожи Балканското съглашение и
се подчини Румъния(ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 134, л. 122).
На 18 март 1939 г. пълномощният министър Ив. Попов отново анализира положението в Югославия след промяната в Чехословакия. Колкото и да
се осланят на приятелството си с Германия в Белград си дават ясна сметка, че
в резултат на изчезването на една съюзническа държава Германия засилва още
повече военната си мощ. Буди тревога и фактът, че новият курс на югославската
политика за сближаване с Германия не е възприет още напълно от общественото мнение. При това е ясно, че този нов курс не се дължи на някакво чувство на
симпатия към германците, а на „предвидливост, т.е. на страх пред бъдещето, когато Германия, освободена от веригите на договора за мир и вътрешно засилена,
ще се яви мощна и застрашителна на границите на Югославия, която виждайки
развитието на събитията има всичкия интерес да не остане в старите враждебни
отношения с нея“. Засилват се опасенията и от променения начин на действие
на Хитлер. Докато доскоро той е твърдял, че решава само въпроси, които засягат германския народ и не желае чужд елемент в границите на Германия, днес
той прилага нов подход, като включва в тия граници други народи под формата
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на протекторат (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 134, л. 141).
Опасенията са естествени и дават повод за различни, често противоречиви
слухове, които правителството трябва непрекъснато да опровергава чрез радиото и отчасти чрез печата. Към поведението на България се гледа с подозрение,
за което повлиява и слухът за частична мобилизация. Опровержението, което
се получава от София идва навреме, но между чуждите военни аташета се обсъжда въпросът „за военните мерки в България, специално на добруджанската
граница“. Попов отново настоява да не се допускат прояви на враждебност към
Югославия, „защото тази криза ще бъде пробен камък за отношенията с нея“.
Българският дипломат отива и по-далеч. Смята още, че би било пакостно да се
дразнят и другите съседни страни, защото ако събитията се развият благоприятно за осъществяване на българските национални въжделения, това налага търпение и изчакване. Попов е убеден, че събитията ще се развият по начин, който
би позволил да се поправят някои от неправдите, причинени на България, но
се страхува „да не би у нас, както в миналото, да се намерят среди, македонски,
добруджански и пр., които да предизвикат преждевременно събития и да дадат
възможност накипелият в голяма част на света гняв да се излее на нашите глави,
понеже срещу Германия е безсилен“ (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 134, л.
142–143).
Външните събития дават своето отражение и върху вътрешното положение
в Югославия. Появява се страх от поведението на хърватите. След окупацията на Чехословакия в Белград се говори, че „Мачек заявил или щял да заяви,
че вече не признава династията и единството на държавата“. Говори се и за манифестации в Загреб, което е характерен признак за вътрешното напрежение
в Югославия. От друга страна събитията засилват съзнанието, че хърватският
въпрос трябва най-после да намери решение и е време да се направят отстъпки
(ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 134, л. 143).
На 18 март 1939 г. пълномощният министър Сава Киров съобщава от Букурещ, че „след коронния съвет, който се използва като доказателство за бдителност и единство“, е решено военните мерки да бъдат разширени в граничните
области. Външният министър Григоре Гафенку декларирал, че Румъния няма да
окупира насилствено малката част от Карпатска Украйна, населена с румънци
(ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 134, л. 123; Nižňansky 2009: 2629). С Будапеща обаче е уговорено интересите на Румъния да бъдат запазени. Все пак било
очевидно, че Румъния очаква територията да ѝ бъде отстъпена. По отношение
на военните мерки е заявено, че няма мобилизация, а се касае за засилване на
войските предимно в Трансилвания и Буковина. Към България увеличението
на войските е незначително. Германия застрашавала да стигне даже до Солун и
пред тази опасност балканските държави заедно с България трябвало да се спло9

Още на 15 март германският пълномощен министър в Букурещ Фабрициус съобщава в Берлин, че на границата с Карпатска Украйна са концентрирани румънски военни части, но те не
са получили никакви нареждания, докато не се изясни ситуацията.
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тят. Гафенку обаче не пропуска да спомене, че едно разбирателство с България
не трябва да се постига с цената на териториални отстъпки. Румънският министър изразява и песимизъм за международното положение, като не изключва възможността от усложнения в Европа. Западноевропейските сили все пак
щели „да реагират срещу германското господство“ (ЦДА-София, ф. 176 К, оп.
1ш, а.е. 134, л. 123).
Румънските управляващи среди са огорчени и разочаровани от поведението на Полша, която подкрепя унгарската окупация на Подкарпатска Украйна.
На отправения от Букурещ упрек Будапеща обяснила, че окупира областта по
стратегически причини и ако Румъния има претенции Унгария е готова да води
преговори впоследствие. В отговор на това от Букурещ е изяснено, че има претенции за няколко села в Подкарпатска Украйна, населени с румънци. Румъния
държала на тези села и щяла да намери начин да осигури интересите си. Същевременно в страната има голям страх от Германия и нейните бъдещи намерения. Смята се, че следващият удар ще се насочи срещу Румъния. Тази „новина“
е пусната лично от румънския пълномощен министър в Лондон Виорел Виргил
Тиля, с цел да се алармира английският кабинет, както и общественото мнение в
Румъния (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 7, а.е. 1084, л. 136–138; Ivaničkova 2012:
7910).
Новите ходове на германската политика се коментират и от аташето по печата в Берлин. Кампанията на германския печат по време на последната чехословашка криза много напомняла на водената преди година до решаването на
Судетския въпрос. Същите задачи и същите методи на действие, същите непрестанни нападки и обвинения. Това е пропагандисткият метод на германската преса, която „никога не пророкува събитията, на които главен двигател
е Германия, но посоката, на чиито стрели често издава обекта на домогванията
на Райха“. Тема на германските вестници този път е положението в Словакия и
стълкновенията между германци и чехи в Чехия и Моравия. Събитията се развиват с такава бързина, че всичко това, което се случва за по-малко от седмица в
Средна Европа води до мисълта, че „е било монтирано по един добре изработен
план“ (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 20, а.е. 137, л. 24–27).
На 19 март 1939 г. пълномощният министър Н. Момчилов информира, че
„въпреки официалните румънски опровержения, тукашният румънски пълномощен министър вчера сутринта наистина е уведомил лорд Халифакс за германския натиск и че 4 дивизии се насочват за Румъния и е искал помощ“. Въпросът
веднага е бил разискван от английското правителство, след това с американския,
съветския и френския посланици. Английският министър на външните работи
настоявал да бъдат поканени Полша, Югославия, Гърция и Турция да се договорят заедно с Англия, Франция и Съветите срещу евентуално нападение над Румъния. Окончателно решение не е взето, но все пак сондажи в гореизброените
10

В словашката историография този ход на румънската дипломация е коментиран като истеричен.
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страни ще бъдат направени. България и Унгария не са включени между страните, от които ще се иска сътрудничество. Форин офис не разчита на България, но
смята, че поведението на страната ще бъде в зависимост от това на Югославия.
Москва обещала съдействие само в случай, че Англия и Франция започнат истински военни операции (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 134, л. 124).
Създаването на независима Словакия, присъединяването на Чехия и Моравия към Германия и окупирането на Карпатска Украйна от Унгария се отразяват
силно и в Полша. Големият шум в проправителствения печат около постигнатата обща граница с Унгария не може да скрие от обществото по-големите и важни събития като присъединяването на Чехия и Моравия, както и поисканата
от словашкия премиер д-р Тисо опека от Германия. Друго нещо, което безпокои, е новото териториално уголемяване на Германия; засилването на военната
мощ на армията и обсебването на цялото чехословашко въоръжение; засилване
на германската военна индустрия с чехословашките военни заводи; увеличаване
на дължината на полско-германската граница. Късогледството на някои полски
политици се илюстрира и от задоволството, което се демонстрира от унищожаването на автономна Карпатска Украйна, нещо, което ще застави украинците в
Полша да погледнат по-трезво на бъдещето и на полско-унгарските отношения
(ЦДА-София, ф. 176К, оп. 7, а.е. 1084, 1 л. 33–135).
Поглъщането на Чехия и Моравия се оценява от американския печат като
първа стъпка към създаването на една колониална империя от Централна и
Югоизточна Европа. Повикът на Хитлер за колонии „днес се осъществявал не
в Африка, а в сърцевината на Европа, като самата Словакия, добиваща уж независимост, се различавала само по името Тоголанд“. На 17 март държавният подсекретар Съмнър Уелс в комюнике осъдил действията, които имат за резултат
„временното изчезване“ на свободите на един независим народ, с който Америка е поддържала тесни и приятелски връзки (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 7, а.е.
1166, л. 1–3).
На 20 март 1939 г. пълномощният министър П. Драганов посещава Вилхелмщрасе. Куртоазно поздравил държавния секретар Е. фон Вайцзекер за големия
успех като изтъкнал, „че това е вече история, минало, и че нас обаче ни интересува бъдещето, от което очакваме да се поправят някои несправедливости извършени и към България“. Германският дипломат обаче не отговаря на конкретния въпрос и насочва разговора в друга посока. Моментът за такива сондажи
още не е настъпил (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 7, а.е. 1009, л. 13).
Междувременно пълномощният министър Стоил Стоилов съобщава от Будапеща за нарастване на напрежението между Унгария и Румъния. В страната
владее паническо настроение да не би Унгария да последва участта на Чехословакия. Подобна вероятност според кръгове от външно министерство обаче е изключена. Носят се слухове за германски ултиматум за военен съюз, митническа
уния и пропускане германските войски за Румъния. Италианският пълномощен
министър и главният секретар на външното министерство, с които Стоилов говори категорично опровергават тези слухове. Главният секретар обаче заявил,
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че „ако Германия поиска пропускане на войски, от унгарска страна ще се даде,
разбира се, срещу придобивки от Румъния“ (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1ш, а.е.
134, л. 134).
За Тадеуш Кобилански, директор на източния отдел в полското министерство на външните работи, мълниеносното заемане на Чехия и Моравия е „логическият край на чехословашката държава, която не бе изградена със собствена
кръв, а чрез кръвта на другите и затова чехите, въпреки прекрасното си въоръжение, го сложиха, без да пролеят капка кръв – феномен, който има да учудва
дълго време света“. Въпросът за Словакия обаче е по-различен. Полша първа
признава новата държава, но за голяма изненада на всички, а най-вече на Полша,
министър-председателят Тисо поискал протектората (закрилата) на Германия и
сега всички са пред неизвестността, в каква форма ще се изрази този протекторат. Според Кобилански мотивите, които заставят Тисо да търси германската закрила са: слабите финансови и икономически възможности на страната;
страхът от евентуална унгарска окупация; желанието на Словакия да гарантира
независимостта си. Особено неприятно за Полша ще бъде, ако Германия разположи свои гарнизони в Словакия, защото полско-германската граница се удължава с 250 км (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 7, а.е. 1084, л. 142–144).
Междувременно в София пристига съобщение от Белград, че по въпроса
за закриването на югославската легация в Прага няма още окончателно решение. Външното министерство застъпва становището, че „Югославия не ще бъде
между първите, но няма да бъде и между последните“ (ЦДА-София, ф. 176К,
оп. 1ш, а.е. 134, л. 155).
На 23 март 1939 г. Н. Антонов води продължителен разговор в Наркоминдела с помощник-комисаря В. П. Потемкин. Руският дипломат проявява интерес как би погледнала България на един германски излаз на Черно море. На
този въпрос, очевидно продиктуван от загрижеността на Москва от една евентуална акция на Германия срещу Румъния, Антонов отговорил, че България не
желае чужда намеса на Балканския полуостров. Становището на българското
правителство било ясно изразено от министър-председателя в печата както преди заминаването му за Анкара, тъй и през време на пребиваването му в Турция. България е готова да присъедини своите усилия към тия на съседите си „за
солидарно отстояване независимостта си срещу всяко посегателство отвън“. За
съжаление тази нейна готовност не намира насърчителен прием сред заинтересованите, които все още се задоволяват с хубави думи без никакви дела. Тук Антонов припомня, че само преди дни, когато е поставил пред Литвинов въпроса
дали съветското правителство е склонно да предприеме нещо, което „да доведе
до дължимите ни териториални удовлетворения, преди да се пристъпи към уговарянето на каквато и да било общоотбранителна акция“, народният комисар е
дал „най-обезсърчителен отговор, че никаква инициатива не бива да се очаква
от Москва“. Привършвайки разговора Антонов споделил и личната си позиция,
че „ако работите се развият не тъй както желаем всички, не ние ще има да носим
отговорност за последствията“ (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 120, л. 11).
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В първите си съобщения от Париж новоназначеният пълномощен министър Н. Балабанов информира, че след неуспеха на Франция и Англия да привлекат Полша, Румъния и Югославия за образуване на блок срещу Германия и Италия Франция ще престане да се интересува от Централна и Източна Европа.
Във френската столица са на мнение, че опасността от предстоящ военен конфликт, „поради германската експанзивност на изток“, е намаляла (ЦДА-София,
ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 123, л. 2).
На 24 март 1939 г. пълномощният министър Ив. Попов констатира нарасналото чувство на страх в Белград, като последица от новия германски „тласък“
в Централна Европа. Този страх произлизал не само от засилването на Германия, но и от начина на действие. Райхът не се задоволява вече с обединението на
останалите извън границите германци, а под един или друг предлог преминава
към завоевания и на други страни и народи “ (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1ш, а.е.
135, л. 711).
В Белград следят зорко и различните инициативи за отслабване на германския натиск, „като се пазят от пряко участие в подобни акции и избягват всичко,
което би могло да дразни германците“. В това отношение, се действа извънредно
ловко. Що се касае до английската инициатива, предприета в различни столици,
за обща солидарност против агресора, официалните среди отричат да е имало
английска постъпка в Белград. Същевременно не се крие, че Югославия не би
могла да се присъедини към подобна акция поради недоверие към готовността
на западните сили, които досега поне не са дали доказателства, че докато не са
засегнати непосредствено техните интереси, предпочитат да изоставят малките
си партньори на съдбата (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 135, л. 8).
Преди заминаването си за София на доклад П. Драганов се среща на 27 март
1939 г. с държавния секретар на външните работи фон Вайцзекер. Станалото напоследък в Средна Европа раздвижва духовете в много страни, в някои от които
има и мобилизирани части. Това създавало известни опасения за нарушаване на
спокойствието, но постепенно щял да настъпи „Entspannung“ (ЦДА-София, ф.
176К, оп. 7 а.е. 1031, л. 47–4812). Известни части са мобилизирали румънците,
11

12

За своето бъдеще се боят и „швейцарците, поради немския елемент в страната им, боят се датчаните като съседи с едно нищожно немско малцинство, боят се холандците да не бъдат окупирани като репресия срещу Англия, боят се даже и шведите, поради своите железни руди, от
които Германия има голяма нужда. Не са спокойни и поляците, въпреки че гордостта им не
позволява да открият чувствата си. Възбуждението на англичани и французи Ви е известно, а
според американския министър, който тия дни се завърна от продължителна отпуска в отечеството си, раздразнението в Щатите днес било много по-голямо отколкото през първите
години на голямата война, и той заключава, че в случай на конфликт, Америка не ще може
да остане неутрална. Още по-интересно е настроението в Италия. Разбира се, официалният представител на Италия е много резервиран, обаче, сериозни наблюдатели, минали напоследък през Италия разказват, че, както никога през последните години, откакто съществува
нацисткият режим, в Италия открито се изказва недоволство от Германия и даже от италианското правителство“.
В германското външно министерство уверяват П. Драганов, че „с течение на времето ще се
види, че новосъздаденото положение в Средна Европа е естествено и в интерес на мира“. Как-
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а така също и унгарците. Между тях обаче се водят преговори, в които Германия
не желае да се бърка. Преговори се водят и между Унгария и Словакия, главно за установяване границата между тях към Подкарпатска Украйна, тъй като
южната граница на Словакия е останала определената от арбитрите във Виена.
Преговори се водят и между Протектората Чехия и Моравия и Словакия, но
фон Вайцзекер ги сравнява „със спора между разведени мъж и жена за бившето
им общо имущество“ (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 117, л. 47).
В доклада си Драганов споменава, че на дневен ред е въпросът за Данциг и
коридора. Германците нямало да търпят това дълго време. Те обаче са блокирани при разрешаването на този въпрос от сключеното с Полша от самия Хитлер
споразумение за 10 години, което още не е изтекло (ЦДА-София, ф. 176К, оп.
1ш, а.е. 117, л. 48–49).
Подкарпатска Украйна, която унгарците от по-рано желаят, при новите условия ще бъде присъединена към Унгария при запазване на известна автономия. Германия нямала намерение да завладява, както ѝ се приписва, Румъния,
Хърватия и др. Все пак имало въпроси, които трябвало да намерят разрешение,
но това нямало да предизвика война. Противно на някои слухове за ултиматум
на Германия към Румъния нищо подобно нямало. Касае се за стопански преговори. Пророчества не могат да се правят, но „за тази година“, фон Вайцзекер
счита, че ще мине спокойно (ЦДА-София, ф. 176К, оп. 7, а.е. 1031, л. 48–49).
След нотата на М. Литвинов от 18 март за непризнаване на присъединяването на Чехия към Германия (ADAP 1956: 39), пълномощният министър в
Москва Зденек Фирлингер намира за логично, че може и трябва занапред да остане в съветската столица и да изпълнява задълженията си в старото си качество. За своето решение той нотифицира дипломатическото тяло в Москва, че то
е продиктувано от „явно насилствения и противоконституционен характер на
акцията, която е послужила за включване на чешките земи в германската империя и за промяна на международния статут на Словакия“ (ЦДА-София, ф. 176
К, оп. 7, а.е. 1042, л. 3).
Въпросът търпи развитие и от следващо съобщение на Антонов става ясно,
че Фирлингер е решил да напусне Москва. Причините, които го подтикват да
промени първоначалното си намерение са затрудненията, които му се правят
от съветските власти за по-нататъшната му дейност в Москва. Според Антонов
това поведение на съветските власти е „симптоматично и потвърждава, макар и
косвено, нееднократно отбелязваното желание на московското правителство да
се въздържа от всякакъв акт, който би го ангажирал против Германия без солидарната подкрепа на Англия и Франция. А Англия и Франция са на път отново,
за втори път да оставят Съветския съюз на собствената му съдба“ (ЦДА-София,
то и в други случаи, всичко щяло да свърши само с протести. Унищожаването на Чехословакия е било неизбежно. В резултат на него Чехия и Моравия станали протекторат на Райха, а
Словакия щяла да получи статут на самостоятелна държава, но „в каква форма, не е точно определено“. Вероятно щяла да има свое самоуправление, външна политика, войска, но разбира
се в приятелски връзки с Германия, която ще гарантира границите ѝ.
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ф. 176 К, оп. 7, а.е. 1115, л. 386).
Позицията на София, за разлика от Москва е по-категорична. След две последователни ноти на германската легация до външно министерство сградата на
чехословашката легация в София е предадена за управление на Германия. В допълнение на горното са закрити и почетните генерални консулства на Чехословакия в България (ЦДА-София, ф. 176 К, оп. 7, а.е. 1038, л. 1–7, 12–13).
Завладяването на Чехословакия е факт с огромно значение и последици не само
за Германия, а и за всички държави в Европа. То засилва Германия във военно отношение: престава да съществува един евентуален неприятелски фронт;
престава да съществува една добре въоръжена армия; скъсява се на изток германската граница; премахва се възможността за използване на Чехословакия
за плацдарм на съветската армия; засилва се германското въоръжение с това на
чехословашката армия и с производството на чешките военни заводи. Политическото положение на Германия, обаче се влошава. На нея започва да се гледа
като на държава, която има желание да наложи хегемонията си в Европа като
при това не се спира пред никакви пречки от морален или международен характер. Недоверието към Германия, съчетано със страха от нейната военна мощ, се
увеличава. От особено голямо значение е изгубването на вяра в искреността,
обещанията и ангажиментите на райхсканцлера Хитлер. Акцията в Чехословакия е в пълно противоречие с предишните му изявления, че Германия не желае
да присъединява към себе си чужди народности, а с това окончателно се убива
вярата в националсоциалистическа Германия.
Подготовката за война се върши със системност и с темпо, на което е способна само една авторитарно управлявана държава каквато е Германия. Това, което създава най-големи грижи за германците е вероятността от блокада. За тях е
много важно да имат осигурен тил и възможности за изхранване на населението
си. Този „Raum“ за тях е Централна и Югоизточна Европа. Ето защо в тази посока се очаква по-нататъшната дейност на Германия. Германският „Lebensraum“
обхваща Унгария и Румъния, а на юг Югославия и България, производствата, на
които тя иска да си подсигури чрез една приятелска политика. Сам Херман Гьоринг в разговор с Първан Драганов споделя, че „за Германия е нужно на Балканите спокойствие и че тя ще предпочете тази от двете държави – България или
Югославия, в приятелството, на която тя ще има повече вяра, но че предпочита
да има приятелството и на двете“ (ЦДА, ф. 176 К, оп. 7, а.е. 1009, л. 4).
Присъединяването на Чехия и Моравия към Германия, прокламирането на
независимостта на Словакия и окупирането на Карпатска Украйна от Унгария
бележат нов етап в международните отношения. Според оценката на българската дипломация ревизията на Версайския договор вече не може да бъде използвана като аргумент за териториални отстъпки. След 15 март 1939 г. Германия
се бори вече не за ревизия на неговите условия, а за военно надмощие, което в
крайна сметка ще я изправи срещу Великобритания. Отчита се и възможността
за сближение на Съветския съюз и Германия. Убеден привърженик на Мюнхен-
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ската политика цар Борис III не желае четворното споразумение да бъде обезсилено чрез един нацистко-болшевишки пакт. Едно такова развитие на събитията
би довело до окончателно изолиране на България от Запада и би я тласнало в
прегръдките на една от двете водещи тоталитарни сили.
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БАН – Българска академия на науките
ВКП (б) – Всесъюзна комунистическа партия (болшевици)
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ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАДСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ КЪМ
ОСМАНСКИТЕ ПАМЕТНИЦИ В ПЛОВДИВ ПО ВРЕМЕ НА
СОЦИАЛИЗМА
Методи Крумов
THE CITY COUNCIL’S ATTITUDE TOWARDS THE OTTOMAN MONUMENTS
DURING SOCIALISM
Metodi Krumov
Abstract: The following article examines The City Council’s attitude towards the Ottoman monuments during socialism. The preface traces the fate of some of the houses in the Old Town of Plovdiv
during the 1950s. The author exhibits the actions taken by the City Council for the preservation of the
Ottoman monuments taking into account the destruction of many cultural heritage buildings.
Keywords: Dzhumaya Mosque, Imaret Mosque, Ottoman monuments, Old Town of Plovdiv,
Socialism, City Council

По време на османското владичество Пловдив е един от важните центрове на
империята на Балканския полуостров. Като такъв в града са построени забележителни търговски, обществени и култови сгради. За съжаление при модернизацията през XX в. почти всички значими паметници на османската архитектура са унищожени – Хюнкяр хамам, съборена през 1923 г., Куршум хан, съборен
след земетресението от 1928 г. и други. Сред малкото оцелели до днес са Джумая джамия, Имарет джамия, баните Чифте хамам и Ени хамам (еврейската),
която силно пострада при пожар преди няколко години. В съобщението си ще
проследя действията на ГНС за опазване и реставрация на основните османски
паметници.
През първите години на новата власт усилията на ГНС са насочени към
сградите, намиращи се на територията на Стария град. Реставрационните дейности обаче са рядкост.
През 1948 г. ГНС решава да откупи, ремонтира и реставрира 9 къщи в територията на Стария Пловдив. Те представляват архитектурна, историческа и
художествена ценност. Предвижда се и откупуване на къщата, в която е живял
Христо Г. Данов, и нейното превръщане в Музей на възраждането. За целта са
предвидени 12 милиона лева от бюджета на ГНС. Част от предметите за обзавеждането на музея са дарение на Недко Каблешков. (ДА-Пловдив ф. 158, оп.
2,а.е. 508, л. 6–8). Тази идея за създаването на музей обаче не се осъществява.
През 1949 г. ГНС закупува от собствениците къщата на Ламартин и къщата
на Димитър Георгиади (Пижев, Сукарев, Шивачев 2014: 215).
През 1951 г. Министерският съвет приема Постановление 1608, насочено
към запазването и възстановяването на паметниците на културата.
Във връзка с това Пловдивският градски народен съвет полага грижи за
закрепване, възстановяване и запазване на някои от тези ценни архитектурни
паметници. До 1956 г. са възстановени къщата на Г. Мавриди, построена през
1829 г., къщата на Касандра Баятова от началото на XIX в., къщата на Евдокия
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Бакалова от началото на XIX в., къщата на д-р Ст. Чомаков от средата на XIX в.
(тогава Градска библиотека „М. Горки“).
Най-тежко е състоянието на дома на Димитър Георгиади. Покривът е хлътнал, част от стените са съборени и сградата е пред рухване (Пеев, 1956: 29).
Реставрацията ѝ започва през 1956 г., едва три месеца след смъртта на големия
радетел за нейното възстановяване – архитект Христо Пеев. През 1959 г. ГНС
решава да направи именно тук Музея на възраждането и националноосвободителните борби. Къщата на Христо Г. Данов е национализирана през 1954 г. и
през 1975 г. става филиал на Музея на възраждането (Обретенов, 1984: 33).
С Постановление на Министерския съвет от 22 май 1956 г. относно запазване и възстановяване на архитектурните паметници и благоустройване на старинната градска част на Пловдив тя е обявена за архитектурен музеен квартал.
Територията на музейния квартал обхваща „Небет тепе“, „Джамбаз тепе“, територията между улиците „Любен Каравелов“, площад „Житен“, „Митрополит
Паисий“ и „Иван Шишман“. Постановлението предвижда до края на 1956 г.
Българската академия на науките да проучи останките от тракийската и римската крепостна стена, която се намира на територията на старинния град, и да даде
необходимите научно обосновани указания за начина, по който да се извърши
укрепването (Бюлетин №5, Министерство на културата, 1956: 25–26).
Във връзка с това през 1959 г. ГНС решава да се вземат мерки за запазването
и възстановяването на старата тракийска северна стена и нейният изход – Хисар
капия. Целта е стената да се разкрие по цялото протежение, без да засяга съществуващите жилищни сгради и мястото да се превърне в обект на посещения
(ДА-Пловдив, ф.158, оп. 3, а.е. 134, л. 20).
В края на 50-те години ГНС започва да обръща внимание и на османските
паметници в града.
Джумая джамия
Джумая джамия е един от най-старите паметници на културата в Пловдив. Тя
заема площ от близо 1,500 кв. м., във форма на правоъгълник с външни размери
35/45 м. Изградена е с дебели стени по типичен турски строеж: камъни, тухли и
червен хоросан, като камъните са заграждани от тухлите във формата на килии.
От вътрешната страна четири тежки колони носят 9 свода. Покривът на джамията е от олово – по модел на джамиите, кервансараите и сградите на официалната османска власт. Минарето се издига отвън на североизточния ъгъл на главната
постройка като стволът му е украсен с ромбовидни орнаменти от червени тухли
върху бяла основа, а балконът му има корниз от сталактити. Конусовидният му
връх е възстановен след земетресението през пролетта на 1928 г.
Джумая джамия е обявена за народна старина с брой 221/1927 г. на държавен вестник.
Има различни датировки за годината на построяване на джамията. Едната
е базирана на турския географ и историк Евлия Челиби, който през 1651–1654
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година пропътувал цяла Европейска Турция. В Пловдив той прекарва дълго
време и пише: „От десетте града на Европейска Турция – Одрин, Солун, Скопие, Серес, Лариса, София, Белград, Сараево и Еуда, най-хубавият е Филибе,
който от ден на ден става все по-богат“.
Евлия Челеби нарича Джумая джамия „Улуджамия“ и отбелязва, че е била
съградена от завоевателя султан Мурад I (1362–1389 г.), но не подкрепя тази
датировка с надпис или с посочването на по-стар извор (Възвъзова-Каратеодорова 1975: 229). Като се има предвид, че Пловдив е превзет от турците
през 1364 г., малко вероятно е още в първите години на установяване на своето несигурно господство турците да предприемат такова грандиозно строителство.
Друга хипотеза твърди, че Джумая джамия е изграждана през 1444–1445 година. Тя се позовава на построяването на еднотипната софийска „Буюк джамия“
или т.н. „Шехид-Мехмед паша джамия“, за която има точна датировка. Нейният
строеж е започнал при царуването на Мехмед II (1451–1487 г.) и е завършена в
1494 година, когато е станало освещаването ѝ.
Григор Бойков датира построяването на джамията в периода 1433–1436 г.
от султан Мурад II (Бойков 2012: 51).
Има предание, че Джумая джамия е построена на мястото на стара християнска църква (Пижев, Линков 2004: 64). Тя е носела името Св. Петка, затова
била наречена „Джумая джамия“, което значи „Петъчна джамия“. Тази теза се
позовава на факта, че джамията има 5 хризми по стените. Тази теория обаче се
отхвърля от повечето историци.
Към 1960 г. на много места мазилката и фугите са повредени, а източната
фасада е прикрита от безразборно построени дюкянчета, които нарушават архитектурния вид на сградата. По инициатива на ГНС започва реставрация на
джамията. Фугират се стените. Възстановени са прозорците и вратата на източната фасада. Те са разкрити след премахването на дюкянчетата.
Работата по реставрацията се извършва от строителна група под ръководството на архитект Иван Стоев към Строителната организация по възстановяване на паметниците на културата – София (В. Отечествен глас, бр. 4965, 14
октомври 1960 г., 3).
Имарет джамия
Имарет джамия е построена през 1444–1445 г. Годината е известна благодарение на строителен надпис, стоял над входа на сградата.
В периода 1965–1976 г. се провеждат консервационно-реставрационни работи под ръководството на арх. Н. Мушанов (Овчаров 1987: 6). По това време
е бил демонтиран и оригиналният надпис, чийто текст гласял:
„По желание на Мурад хан, син на Мохамед хан, султан, син султанов, това
величествено богоугодно заведение е съградено от Шихабедин паша, военоначалник на военоначалниците. Нека Господ му даде каквото пожелае на двата
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свята. Приеми, о всемилостивейши, в дата 848 от егира“. (Алваджиев, Джамбов, Терзийски 1972: 42).
Като архитектурен тип принадлежи към култовите сгради с план във формата на обърната буква „Т“. Имарет Джамия е обявена за народна старина с държавен вестник брой 221 от 1927 г. Към джамията е имало тюрбе (гробница),
изградена от камък, и покрита с куполи трапезария, която към 1934 г. е вече
полуразрушена. През 1984–1985 г. се извършва точно и внимателно копиране
на всички рисунки-графити в джамията и на по-добре запазените изображения
по главната фасада (Овчаров 1987: 13).
Чифте баня
Според известния пловдивски хроникьор Никола Алваджиев „Чифте баня“ е
построена през 980 г. от егира (1582 г. сл.н.е.) по времето на Мурад III, който
управлява от 1574 г. до 1595 г., заедно с великия везир Мехмед Соколу (Соколович), родом от Босна, във времето на най-големия възход на османската държава.
Тогава мюдюрин и кадия на Фелибелийския санджак е Зия паша (Алваджиев,
Джамбов, Терзийски 1972: 46). Н. Алваджиев обаче не посочва източника
на това си твърдение.
Евлия Челеби споменава банята с нейното вероятно най-старо и оригинално название – „Челеби-кадъхамам“ (Възвъзова-Каратеодорова 1975: 231).
Григор Бойков посочва, че банята най-вероятно е построена от пристигналия в града в началото на 60-те години на ХV в. Исмаил бей, като посочва че
след Шихабеддин паша, той е втората по значимост личност, чиито действия
дават сериозен тласък в градоустройственото развитие на Пловдив през ХV в.
(Бойков 2012: 66).
Банята представлява голяма правоъгълна сграда с издължен план по посока
изток-запад. Принадлежи към типа на двойните бани, широко разпространени
както в Мала Азия, така и на Балканите. Плановата схема я сближава със запазените до наше време двойни бани в Истанбул, Бурса, Одрин и Скопие. Чифте
Баня е разделена на мъжко и женско отделение, всяко от които има самостоятелен вход. И двете отделения имат редица помещения, разположени във верижен
план, и свързани помежду си.
По времето на социализма банята запазва първоначалното си предназначение до 1983 г., когато избухва пожар от стара електрическа инсталация. Тя се
стопанисва от градско предприятие „Комунални услуги“, под чието ведомство
се водят хигиенните бани в града до началото на 90-те години на миналия век.
Днес в банята се помещава „Център за модерно изкуство“. През 1999 г. е направена външна реставрация на старинната сграда по проект на пловдивския
реставратор архитект Иван Мандаджиев (В. Строителни имоти, бр. 26, 2002
г., 5). (Обр.1)
„Ени хамам“ също е действаща баня през периода на социализма.
Друга баня, която работи по това време, е баня „Марица“ в Кършияка. За
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съжаление тя не е изследвана. След 1989 г. се превръща в ресторант, а в последствие е съборена и на нейното място са построени блокове. В Регионален исторически музей – Пловдив се съхранява мраморно корито от тази баня.
Освен грижите за реставриране и опазване, която ГНС полага за основните османски паметници, други, като например Панаир хан, са разрушени през
80-те години на миналия век по време на строителството на пешеходния мост
над река Марица. Панаир хан е сграда с историческа стойност. По време на Априлското въстание е бил използван като затвор (Пижев, Шивачев 2006: 9).
(Обр.2)
Друг османски паметник, разрушен през същите години, е баня „Тракия“
(Къзаскер хамам или Кадъ аскер Хаджи Хасан. Предполага се, че банята е дар от
Хаджи Хасан, който е бил на длъжност кадъаскер в Истанбул, една от най-високите длъжности в империята.).
Причината за разрушаването е прокарването на трасето на бул. „6 септември“. Събарянето на банята предизвиква сериозни критики.
Архитект Василина Дикиджиева пише статия, в която се надява банята да
бъде реставрирана, а не разрушена. Също така в нея предлага разширението на
уличните платна да стане за сметка на намиращата се до банята обширна тревна площ с няколко борчета, както и чрез отстраняване на пристройките около
паметника от по-ново време, които не представляват никаква ценност. Също
така, ако тя не се използва като баня, да се превърне в търговска площ, детска
сладкарница или атракционна зона (В. Народна култура, бр. 2, 13 януари, 1984
г., 2).
Правени са подписки за опазване на банята, но без успех.
И двата паметника са съборени по време на управлението на кмета Христо Мишев (3 април 1979–19 юни 1986 г.). Както Видин Сукарев отбелязва, по
време на тоталитарната епоха често при изграждане на значими стопански и
инфраструктурни се пренебрегват културни и природни паметници (Сукарев
2015: 257).
В заключение ще отбележа, че освен влагането на средства и полагането на
грижи за паметниците на културата в Пловдив през социалистическия период
с голяма лекота са разрушени много такива, въпреки възможността те да бъдат
запазени. Градската управа показва двойствено отношение към обектите на културно-историческото наследство, без оглед на техния произход.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ НА
БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ
Стефан Симеонов
TRANSFORMATION OF THE SECURITY OFFICES OF THE BALKAN COUNTRIES
Stefan Simeonov
Abstract: Under the security services, this refers to specialized state bodies and structures with functions of intelligence, counterintelligence and protection of the constitutionally established socio-political
and state system.
The present reflections are an attempt to present basic directions and approaches for the transformation
of the current national intelligence communities of the Balkan states during the end of the Cold War.
On the basis of the aggregation of the state structure, structures and functions of the security services,
the intertwining of new and old democracies, taking into account ideological and economic changes,
comparisons are made of the existing intelligence and security services in the Balkans. In practice, the
material is not exhaustive due to the inability to analyze large-scale and overly complex processes taking place in 12 countries.
Keywords: state structure, constitution, from state to national security system, state security, national security, public security, laws and structures of the security services, transformation of intelligence and security services

Балканският полуостров, държавите и населяващите ги народи са известни с
нестабилни граници и неразумни териториални претенции, братоубийствени
войни, включително две големи в началото и друга в средата на 20-ти век, оттам
психологически травми и подозрителност, интриги, шпионски игри, слаби институции. В наши дни пак дими „бурето с барут“, задействано преди, по време
и след всяка гореща или студена война. Точно по време на последната студена
война, балканската кутия на Пандора по определени причини стоя затворена.
Със слизането от политическата сцена на държавници и политици от стара Европа, с появата на нови и преосмислянето на стари ценности, отново от кутията
излизат конфронтационни полета, тайна дипломация, явни противоречия, противоборства и се отварят раните на Европа, според израза на Чърчил. В крайна
сметка нови войни, нови граници, етнически чистки и кланета, омрази и отмъщения. Балканската история е интересна като история на геополитически кръстопът, без чието познаване балканският свят не може да се разбере.
Балканският свят е още по-неразбираем без познаване на историята на специалните служби, историята на службите за сигурност и историята разузнавателните и контраразузнавателни служби на Балканите, в чиито кулоари се кроят
интриги и изкусни сплетни. В „тихата“ война не са подбирани средства и методи. Под мотото „целта оправдава средствата“ се ликвидират съперници и се
проправя бленуваният път на балканските империи – Велика Албания, Велика
България, Велика Гърция, Велика Румъния, Велика Сърбия, та чак до Велика
Македония. Службите са невидимата сила на успешната или не великоимперска
стратегия и политика. В „тайните кабинети“ се чертае съдбата на лидери, нации
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и държави, вземат се решения за въстания, заговори и преврати, за формиране
на държавни политики, терористични удари, за геноцид и ликвидации.
Разгарянето на политически и национални страсти, религиозни и етнически вражди отваря прежни травми, стари междуособици, нови геостратегии и
ретушира двете страни на образа на балканския човек. Специалните служби,
водени от политиката на Великите сили (в традиционния и новаторски смисъл)
винаги работят за една от тях. Няма изследвания и достъпни анализи за „светлата“ или за „тъмната“ страна на службите от Балканите и тяхното институционално и цивилизационно влияние. В същото време балканските процеси са в
полето на професионалния и специализиран анализ. Направени са и първите
сериозни изводи за състоянието на основните огнища на напрежение, свързани с увеличаването на националистическите тенденции в балканските страни
(Балканите 1987: 40).
Еволюцията на балканските служби за сигурност е в ход. На първо място,
настъпва нова пространствената ориентация, свързана с появата на нови държави и граници, на териториални претенции и заплаха за териториална цялост.
От гледна точка на моралния сепаратизъм, едва ли е оправдано нарушаването на
принципите на националния суверенитет.
На второ място се сменя идеологическата ориентация, която след падането
на комунистическите режими и разпадането на Организацията на Варшавския
договор върви от изток (съветското влияние) към запад (съвременната европейска политика). Изграждането на политическите режими се свързва със скъсването на комунистическата практика и провъзгласяването приоритетите на новите демократически ценности.
Основната причина за еволюцията е икономическата ориентация, обърнала
отношението към собствеността, а оттам и всички надграждани критерии към
властта, политиката, идеологиите, ценностите. Тези критерии са право на частна собственост, свобода на договаряне между пазарните субекти, пряка връзка
между икономическа и политическа свобода, върховенство на закона (Ангелов
2018: 38). Политическите промени, изпреварили икономическите, предопределят главните насоки в трансформацията на институции, служби и тяхното
дефиниране. По мнение на изследователите „новите демокрации“ трябва да
изтласкат напред икономическите процеси и взаимоотношения в политиките
си. Деиндустриализацията, стопанските и финансови кризи, връщането назад в
развитието на балканските страни е последвано от престъпност, бедност, безработица, загуба на човешки ресурси (Чавдарова 1999: 116).
Пъстрата картина от етноси, държави, политики, религии и култури определя разнообразието на обществени структури, институции и механизми за изграждането на системите за сигурност на Балканите. Краят на Студената война
и разрушаването на международния правов и цивилизационен ред налага съществуването на нови и стари институционални отношения както в държавите,
така и между тях.

Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов

451

Приемането на нови конституциите на балканските държави фиксира формалният момент на нова ориентация в изграждането на държавните структури.
Разпада на титова Югославия води до появата на нови държави и съответните
им сили за сигурност с прилежащите им реформи в структурно и функционално отношение.
държава
Албания
България
Босна и Херцеговина
(Република сръбска)
Косово
Гърция
Румъния
Северна Македония
Словения

конституция
1998
1991
1995/1992
2008
1975
1991
1991
1991

Сърбия
Турция

2006
1982/2004

Хърватия
Черна гора

1990
2007

структура
ШИШ (Албанска информационна служба), 1999
ДАНС, 2008
ОСА, Агенция за разузнаване и сигурност, 2003

ЕИП (Национална информационна служба), 1986
Национална разузнавателна общност, 2005
Управление за сигурност и контраразузнаване, 2000
СОВА, Словенска агенция за разузнаване и
сигурност, 1993
Агенция за сигурност и информация, 2002
МИТ (Национална разузнавателна организация),
1984
СНС (Съвет за национална сигурност), 1993
Агенция за национална сигурност, 2005

Към основните фактори и условия за реформация на службите трябва да се
прибави променената оперативна обстановка след 11 септември в световен мащаб (Великов 2017: 12):
– настъпване на нов глобален ред;
– терористична активност;
– разпад на държавността;
– трафик на хора, стоки, наркотици, оръжие;
– нелегална миграция.
Макар и част от проблемите пред службите за сигурност, те налагат промяна на манталитета, структурите и философията на дейността им (Попов 2009:
22). В трансформационните процеси само България от балканските страни допусна разрушаване на значими за националната сигурност структури. В сериозен период от време се блокират функции на службите. Експерти отчитат, че
съседните държави не пропускат да се възползват от услугите на политическите
си и специални служби (Ралчев и др. 2005: 96).
Трансформацията на службите е без алтернатива. По-скоро тя е закономерен процес, определян с движението от държавна към национална сигурност,
търсенето на нови партньори и противници, с открояването на защитата на обществената и гражданската сигурност.
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ПОЛИТИКА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ В БАСЕЙНА НА ЧЕРНО
МОРЕ ПРЕЗ 2014 Г. В ПУБЛИКАЦИИ НА ПОЛСКИЯ ПЕЧАТ
Рената Розбицка
POLITICS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE BLACK SEA BASIN IN 2014
IN THE POLISH PRESS
Renata Rozbitzka
Abstract: The research problem of this article is the presentation and analysis of the media coverage
of the annexation of Crimea based on press publications of three weekly opinions: Newsweek Polska,
Wprost and wSIECI. The selection of the source material was made subjectively, using data on the
circulation and sales of the aforementioned periodicals in 2014. An equally important criterion for
the selection of sources were the political connotations of the aforementioned periodicals, which allowed
to present the analyzed issue from the perspective of both right-wing and left-wing media. In order to
organize the research material, a categorization key was developed, which included issues such as the
image of the President of the Russian Federation and Russian society, the image of the Polish government, the position of the European Union, global security.
Keywords: Russian Federation, Black Sea, weekly opinion, Polish press

Непосредствената причина за интереса на полската преса към басейна на Черно
море през 2014 г. беше кримската криза, която беше инициирана от ескалацията на антиукраинските настроения на 23 февруари 2014 г. в Керч и Севастопол.
По време на демонстрации протестиращите свалиха украинските знамена и ги
замениха с руски. На 25 февруари в Симферопол се проведе митинг, по време
на който събралите се хора поискаха свикване на извънредна сесия на Върховната Рада на Автономна република Крим и провеждане на референдум за независимост. На 26 февруари в Ялта се появяват първите руски войници. Кримската
криза завършва с анексирането на Крим от Русия. Документът, с който се санкционира това, се подписва на 18 март 2014 г. в Кремъл от президентът Владимир Путин, председателят на кримския парламент – Владимир Константинов,
министър-председателят на Крим – Сергей Аксьонов и кметът на Севастопол
– Алексей Челий1.
Интересът на обществеността към тези събития мобилизира медиите в цяла
Европа да следят и коментират, случващото се в Крим. Същото става и в Полша, където те стават обект на коментарии в телевизията, радиото и печата, като
в последната група особено се открояват анализите поместени в седмичниците
– „Newsweek Polska“, „wSIECI“ i „Wprost“2. Общо през 2014 г. тези издания пу1
2

http://www.tvn24.pl/raporty/rosyjska-aneksja-krymu,820, [dostęp: 15.06.2019r].
Този седмичници са едни от най-четените в Полша през 2014 г. Според наличните данни
„Newsweek Polska“ се класира на трето място (с тираж 175 892), „wSIECI“ – четвърто (тираж 167 982), a „Wprost“ – пето (тираж 120 490), http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/gosc
-niedzielny-na-czele-tygodnikow-opinii-gazeta-polska-i-do-rzeczy-dalej-mocno-traca,
[dostęp:
15.06.2019].
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бликуват почти 1503 статии, фейлетони, репортажи и интервюта, посветени на
тази тема.
Още през първите седмици на 2014 г. журналисти от тези списания сигнализират, че Русия няма да прекрати усилията си насочени към задълбочаване
на противоречията между републиканската власт и украинската нация4. В коментарите си публицистите подчертават, че целта на Владимир Путин е или да
подчини Украйна, или да я раздели на отделни части5. Те изтъкват, че Русия в
действителност никога не е признала независимостта на Украйна и я е третирала като „квазидържава“6, оставаща в руската сфера на влияние7. Правилността на тези съждения се потвърждава от интервюто, дадено от прокремълския
журналист Михаил Леонтиев, на журналист на седмичника „Newsweek Polska“,
който определя Украйна като „неуспешен проект, разделена държава, съставена
от две противоиположности. [...] От една страна, руският изток, а от друга русофобския запад. [...]В този смисъл Украйна е създание, което не може да се запази в сегашния си вид. [...]Украйна в това състояние трябва да се разпадне. И то
много бързо [..]“8. В седмичника „wSIECI“ се позовават на популярната в Русия
идеология, наречена евроазиатство, ключов елемент в което било привличането
на Украйна9, с изключение на Галиция и Волиния, които гравитирали към Запада10, защото само такъв сценарий гарантирал на Москва икономическа и поли3
4

5

6

7

8
9

10

В този брой: „Newsweek Polska“ –35, „wSIECI“ –78, „Wprost“ –36.
В седмичника Wprost беше публикувано интервю с бившия член на Партията на регионите
Инна Бохословска, в което тя недвусмислено заявява, че още първите решения за разчистване на Майдана от Беркут на 30 ноември 2013 г., се взимат в Москва. Те обаче били погрешни, защото се основавали на модела на руското общество, който бил съществено различен
от украинския. Според нея фундаменталната разлика между двете нации била, че руснаците
участвали само в организирани прояви, докато Майдан бил пример за спонтанено движение,
а освен това руснаците се страхували от смъртта, а при украинците опасността дийствала мобилизиращо, T. Kolesnyczenko, Janukowycz panicznie boi się śmierci, „Wprost“ 2014, nr 9, s. 15.
T. Lis, Igrzyska w Kijowie, „Newsweek Polska“ 2014, nr 6, s. 2; P. Skwieciński, Byle nie Małorosja,
„wSIECI“ 2014, nr 6, s. 83.
T. Lis, Powstrzymać niedźwiedzia, „Newsweek Polska“ 2014, nr 9, s. 4, Изявление, в което
президентът Путин казва, че Украйна не е държава, се цитира също и от Й. Ролицки в
седмичника „Wprost“, J. Rolicki, Klucz do cudu w Kijowie, „Wprost“ 2014, nr 7, s. 64.
Интересна оценка за значението на Украйна за Русия се прави в публикувано в седмичника
„Newsweek Polska“ интервю с бившия министър на външните работи на Полша Адам Ротфелд, който заявява: „[...] За Русия Украйна е приоритет на приоритетите. Москва счита
Украйна за въпрос, който има основен, жизнен и екзистенциален смисъл за нея. Украйна има
по-голямо значение за днешна Русия, отколкото Алжир по времето си за Франция [...]“; J.
Pawlicki, Rosyjski sen o potędze, „Newsweek Polska“ 2014, nr 9, s. 25.
M. Kacewicz, Putin to zbawca, „Newsweek Polska“ 2014, nr 11, s. 25.
Важен елемент в този контекст, както смятат журналистите, е обвързването на сигурността
на Полша с териториалната цялост на Украйна, A. Saramanowicz, Gra z Czerwoną Królową,
„Wprost“ 2014, nr 9, s. 48.
P. Skwieciński, Podział Ukrainy: rozwiązanie prawie najgorsze, „wSIECI“ 2014, nr 9, s. 31.
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тическа мощ11. Друг фактор, който застрашава териториалната цялост на Украйна става разрастването на проруските настроения в източната и южната част на
страната12. Журналистите се опитват също така да отговорят и на въпроса защо
Русия анексира Крим. В тази връзка те смятат, че то е един вид отмъщение за
разширяването на НАТО на Изток, което става в противоречие с дадените на
Горбачов уверения, че в замяна на съгласието му за обединяване на Германия,
държавите от бившия Източен блок ще останат извън сферата на влияние на Северноатлантическия алианс13.
Публицистите също така се позовават и на становището, третиращо разделянето като решение на проблема с Украйна. В седмичника „Newsweek Polska“
се публикува интервю с видния украински писател Юрий Андрухович, който
заявява, че заплахата за разделяне на неговото отечество трябва да се оценява
като урегулиране „от сферата на фантастиката. В същото време Андрухович
признава, че „[...] загубата... да речем на 5% от територията, може би не е лоша
цена за по-бързото развитие и по-бързия напредък [...]“14.
Публицистична реконструкция на събитията в Крим
Както бе споменато по-горе, нарастването на интереса към кризата в Крим се
проявява в първите дни на март 2014 г. Анализираните списания обективно
съобщават за събитията на Кримския полуостров, показващи увеличаването
на проруските симпатии. Те съобщават, че жителите на Крим не приемат решението на парламента, който отнема правото на президента да упражнява своята
власт. В репортажа Русия няма да ви изостави, Войчех Чешла подчертава, че по
улиците хората викат „Русия, Русия“ и се събират под руските знамена. Според
публициста проруските настроения и едновременното осъждане на събитията
на Майдана от кримския народ са резултат от многогодишната пропаганда на
Москва15. Освен това медиите и обществените организации в Крим били тясно
11
12
13

14
15

K. Grzybowska, Tanio im wypożyczymy grubą kreskę, „wSIECI“ 2014, nr 9, s. 95.
G. Ślubowski, Ukraina we krwi, „Wprost“ 2014, nr 5, s. 15.
M. Jarkowiec, Wojna czy pokój, „Wprost“ 2014, nr 19, s. 10; J. Tomczuk, Urodziłem się jako Kirył,
„Newsweek Polska“ 2014, nr 42, s. 17.
P. Najsztub, Majdan już wygrał, „Newsweek Polska“ 2014, nr 9, s. 31.
Въпросът за московската пропаганда се поставя и в интервю дадено от Юрий Якименко на
седмичника „Wprost“. Събеседникът на Татяна Колесниченко отбеляза, че руската пропаганда
изцяло изкривява картината на събитията на Майдана. В резултат на това жителите на Крим
остават с впечатлението, че в Киев протестират само националисти, фашисти и бандеровци.
Якименко се позова и на статистически изследвания правени непосредствено преди избухването на революцията които показвали, че по-голямата част от жителите на Крим са били
за разширяване на автономията си, като ясно са изявявали желанието си да останат в състава
на украинската държава. Според него увеличаване на проруските настроения се е проявявало
винаги, когато Украйна е изпадала в криза, T. Kolesnyczenko, Moskwa blokuje Krym, „Wprost“
2014, nr 10, s. 15. противно мнение изразява бившият сътрудник на Кремъл Глеб Павловски в
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обвързани с Русия. Чешла обръща внимание също така на участието на руски
политици – депутати от Думата в конфликта в Крим, особено когато кмет на
Севастопол става Алексей Челий16.
В анализираните списания, освен мнението на журналисти, експерти и политици, се публикува и подробен календар на събитията в Крим. Съобщава се,
че още през декември 2013 г. парламентът на Кримската автономия се обявявя
против протестите на Майдана и призовава за разпръскване на демонстрантите. Парламентът също не признава решението за предсрочни президентски
избори, докато едновременно работи за промяна на кримската конституция.
След трагичните събития в Киев, когато според цитираните журналисти Беркут открива огън по протестиращите, на 27 февруари частите на кримската
самозащита нахлуват в парламента, в резултат на което се оттегля назначеното
още от президентът Янукович правителство на автономията и се назначава нов
министър-председател, какъвто става руският националист Сергей Аксьонов.
Определя се също и дата за референдум –25 май17, по въпроса за увеличаване
на прерогативите на кримските власти18. Вече след руската намеса на 11 март,
кримският парламент обявява независимостта на полуострова и определя нова
дата за референдума – на 16 март, в който се поставя въпросът за присъединяването на Крим към Русия. Както отбелязват публицистите, едва тогава Украйна
започна да реагира категорично, правейки опити да разпусне кримския парламент и да анулира избирателните списъци.
Полските журналисти анализират също и значението на Крим за Украйна.
Според Ян Рокита Крим от самото начало става сериозен проблем за Киев, който пречи на Украйна да провежда независима външна политика. В своите разсъждения Рокита отива още по-далеч, твърдейки, че Никита Хрушчов нарочно дарил Крим на Украйна, „[...] за да играе ролята на руска пета колона [...]“19. Украинските власти били наясно с това и затова и премиерът Арсений Яценюк20, и
президентът Олександр Турчинов били готови за отстъпки. Публицистите информират също, че единственият политик, който посетил Крим по времето, ко-

16
17
18
19
20

седмичник „Newsweek Polska“. Той смята, че безпокойството в Крим не е резултат от намесата
на руските власти, а най-вече от слабостите на властите в Киев. Освен това той добавя, че
жителите на южната и източната част на Украйна отрицателно оценяват първите решения на
новото правителство, които поставят под въпрос равнопоставения статус на руския език, M.
Rybarczyk, Wejdą nie wejdą, „Newsweek Polska“ 2014, nr 10, s. 62.
W. Cieśla, Rosja Was nie opuści, „Newsweek Polska“ 2014, nr 10, s. 50–53.
W tym dniu na Ukrainie miały odbyć się wybory prezydenckie.
J. Rokita, Czy chodzi o Krym?, „wSIECI“ 2014, nr 12, s. 88.
Ibidem, s. 88.
В разговор с журналистка от седмичника „Wprost“, премиерът Яценюк представя позицията
на Киев по отношение на събитията в Крим. Референдумът, поръчан от кримски парламент,
той определя като „поръчано от Русия проучване на общественото мнение“, което нямало
юридическа сила, защото „Крим е и ще бъде неразделна част от Украйна“, A. Burzyńska, Ukraina jak Majdan, „Wprost“ 2014, nr 11, s. 16.
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гато полуостровът преминавал в ръцете на руснаците, бил Петро Порошенко21.
Струва си да се подчертае, че едновременно се представят коментариите и
становищата на участниците в конфликта. Пример за това е интервюто, което
Татяна Колесниченко взима от Алексей Журавльов, депутат от руската Дума22,
който междувременно е обвинен от властите в Киев, че подклажда антиукраински настроения. Той обяснява, че база на неговата партия е Крим, защото 60
% от жителите му са руснаци, а около 90 % – рускоезични. В същото време политикът отхвърля всички обвинения за намеса на Русия във вътрешните работи
на Украйна, обяснявайки, че единствената цел както на Русия, така и на неговата
партия е да се осигурят правата на руската общност в територията на Украйна23.
Полските списания, представящи събитията в Крим, отбелязват и много
трудното положение на кримските татари24. Татарите се страхуват от действията
на руския президент и го обвиняват за подклаждани антисемитски, антиислямски и антитатарски настроения и за разрастващата се пропаганда, че татарите
ще вземат къщите на руснаците и че ще се стремят да ислямизират полуострова.
Цитират се становища на татарите, които все още помнят 40-те години на миналия век и се страхуват, че наново ще бъдат принудени да изоставят родината си,
в която неотдавна са се завърнали. Тези чувства се изразяват от един от представителите на татарската общност, който казва: „[…] Целият татарски народ беше
жертва на изтребление. Изборът е следният: или сме с украинците и се стремим
към ЕС, където правата се спазват, или ще ни притегли Русия, която е наш враг
[...]“25.
Повратен момент в представянето на тематика, свързана с кримска кризата,
става появата в полуострова на руски войници в необозначени униформи. Според полските журналисти представянето на това събитие става приоритет за руската пропаганда. На журналистите се възлага да представят „трогателни сцени
на побратимяването на украинските войници с руските“ като знаково събитие,
показващо освобождаването от Майданската окупация26. Руснаците навлизат в
Крим, оборудвани с най-съвременна техника, а основната им цел, според полските журналисти е да провокират украинските войници. Тази цел обаче не
била постигната. Седмичникът „Newsweek Polska“ цитира редник Ковалчук,
21
22

23
24

25

26

M. Kacewicz, Czy Poroszenko uratuje Ukrainę?, „Newsweek Polska“ 2014, nr 23, s. 70.
Алексей Журавльов е също и активист на антифашисткия Славянски фронт, чиято цел е да
обедини рускоезичните общности в борбата за отстояване на техните права.
T. Kolesnyczenko, Rosja: swoich nie porzucimy, „Wprost“ 2014, nr 10, s. 16–17.
В момента на избухването на конфликта в Кримския полуостров живеят около 30 000 татари,
които съставляват 15% от населението. През 1944 г. Сталин нарежда изгонването на татарите
от Крим и изпращането им в Узбекистан. Масовото им завръщане в Крим става през 80-те и
90-те години XX в.
A. Jankowska, Tatarzy nie chcą uciekać, „Wprost“ 2014, nr 11, s. 40, M. Kacewicz, To jest Nowa
Ukraina, „Newsweek Polska“ 2014, nr 11, s. 15.
M. Kacewicz, op. cit., s. 14.
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който определя присъствието на руската армия като война27, но едновременно като „странна война, която се провежда повече в психиката на войниците,
политиците и целите нации, отколкото на бойното поле. Офицерите в Белбек
вървяли и пеели украинския химн. Препречвайки пътя им руснаци стреляли
във въздуха“28. Полските публицисти обръщат внимание също, че интервенцията на Русия в Крим взима формата на несрещана дотогава война29. Анджей
Федорович в своята статия се позовава на теорията на т.нар. „miateżewojny“
(метежовойна) – война на хаоса, която концепция била разработена от бившия
царски офицер Евгений Едуардович Меснер30 и била използвана от президента В. Путин. От друга страна, Анджей Рафал Потоцки за да опише тези действия използва фразата „хибридна война“, но според него това не е нов способ
за водене на война, тъй като Полша го използвала вече по време на интервенция в Русия през 1606–1613 г.31 Неконвенционалният характер на започната от
В.Путин война се отбелязва и от Мачей Ярковиец, който цитира изявлението
на външния министър на Швеция, публикувано от „Financial Times“: „В миналото войните са започвали с артилерийски обстрел. Днес Путин раздвижва
дезинформацията“32. Военните действия в Крим полските списания наричат
също „путинизъм“, което е модифицирано продължение на сталинизма. Те обвиняват руския президент, че е „последовател на цивилизацията и религията на
войната и не се ръководи от политически или икономически сметки“33.
Образът на президента на Руската федерация и руското общество
Кримската криза определено промени начина на представяне на личността на
президента на Руската федерация, но преди всичко на руското общество. По27

28
29

30

31
32
33

Също и руското асоциация Мемориал признава, че войната в Украйна е предизвикана от Русия като за начало на военните действия се приемат действията на властите на Руската федерация в Крим. Тази декларация стана причина за санкциите наложени на тази асоциация
от Кремъл. Като се позовава на формалните изисквания, Министерството на правосъдието
изисква заличаване на организацията от регистъра на асоциациите, C. Łazarewicz, Żeby świat
bał się Rosji, „Wprost“ 2014, nr 45, s. 30.
Ibidem, s. 14.
Седмичникът Wprost публикува на първа страница снимката на Путин в униформа, която се
съпровожда със следния текст: „ПУТИН ТРЪГВА НА ВОЙНА ИЛИ САМО БЛЪФИРА“,
„Wprost“ 2014, nr 10.
„Miateżewojna“ това е война без големи армии, фронтови линии, бомбови удари и обща мобилизация. Основната роля в нея играят малки военизирани формирования, радикални
организации, терористи, престъпни групировки, големи корпорации, агенти, журналисти,
неправителствени организации, специалисти по пропаганда, дипломати, финансисти и бизнесмени. Целта е пленяване на противника, но не физически, а психически с убеждението,
че съкрушеният сам ще започне да реализира нашите цели“, A. Fedorowicz, Ulubiony strateg
Putina, „Wprost“ 2014, nr 15, s. 63.
A. R. Potocki, Chcesz pokoju? Szykuj gwardię narodową, „wSIECI“ 2014, nr 45, s. 21.
M. Jarkowiec, Putin wypowiedział nam wojnę, „Wprost“ 2014, nr 30, s. 9.
G. Kostrzewa-Zorbas, Putinizm – cywilizacja wojny, „wSIECI“ 2014, nr 21, s. 89.
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рано има ясно разграничение между имиджа на Путин в т.нар леви и лявоцентристки и дeсни списания. Консервативните списания създават много негативен образ на Путин, особено след Смоленската катастрофа. От друга страна, по
отношение на руското общество, медийното послание е съгласувано, при което
се подчертава преди всичко сходството на полския и руския народ и се демонстрира много положително отношение към руската култура. Публицистите често призовават за разграничаване между провежданата от президента политика
и руската нацията, като изтъкват, че „Русия не е само Путин“34.
Появата на руски войници в необозначени униформи се определя като истинска война, като „военно усърдие, необуздана похот към героизъм“35 и „фалическа политика“36. Критичната оценка на действията на руския президент в
Украйна се прави, между другото, от Томаш Лис, който по-рано се опитва да
прецени обективно руските политици37. По този повод той пише следното:
„[...] Нарушаващата законите брутална експедиция на Путин, неговото грубо,
изпълнено с арогантност поведение и циничните лъжи [...]“38. Този образ се подсилва от корицата на седмичника, представяща руския президент като обгърнат в усмирителна риза луд човек39 с обяснителния надпис: „ИМПЕРИЯ НА
ЗЛОТО“40. Това становище за руския президент не се споделя от публициста на
седмичника „Wprost“, който пише, че Путин не е луд, а само „си върши работата“. Mачей Ярковиец подчертава, че в днешната политика няма държавници, има
34

35
36
37

38
39

40

R. Rozbicka, Wizerunek Europy Wschodniej w polskich tygodnikach opinii. Prezentacja najnowszych
badań, [w:] W Polsce i poza jej granicami. Media w XX i XXI wieku, pod red. A. Frankowiak, M.
Rółkowskiej i J. Szydłowskiej, Olsztyn 2014, s. 197.
M. Środa, Polityka falliczna, „Wprost“ 2010, nr 11, s. 4.
Ibidem.
Кжиштоф Феузете на страниците на седмичника „wSIECI“ припомня изявлението на редакторът Лис от 2010 г., в което журналистът положително оценява отношението на руското
правителство и самите руснаци по време на Смоленската катастрофа. Освен това той призовава поляците да смекчат тона си спрямо руската страна, K. Feusette, Lis przed lustrem, „wSIECI“ 2014, nr 12, s. 10. Виктор Шветлик също обръща внимание на настъпилата промяна при
представянето на образа на Путин. Той отбелязва, че само до преди няколко години неговото
лице излъчвало „интелигентност, хладнокръвие и самоконтрол“, жените по света го смятали
за най-мъжествения и красив мъж в политиката, а водещите световни списания го определяли за човека на годината. В момента, според Шветлик, това изглеждало съвсем различно:
„[...] Притъпялото лице на Брежнев “, физиономия излъчваща „агресия и загуба на контрол“,
психични заболявания убийствени не само за Владимир Владимирович, но и за всеки човек
по света с рак на мозъка. „Лице, пълно с негативни емоции. Ужасяваща реч на тялото“, W.
Świetlik, Putin, mordo, „wSIECI“, 2014, nr 12, s. 10. Pакът като причина за агресивната политика на Путин изтъква и П.Сквиечински, Putin, Obama i car Paweł, „wSIECI“ 2014, nr 15, s. 70.
T. Lis, Panie Putin dziękuję, „Newsweek Polska“ 2014, nr 11, s. 2.
Лудостта на руския президент приписва и театрален режисьор Кристиян Лупа, който изгради
мнението си въз основа на изявлението на германския канцлер Ангела Меркел, която след
разговор с Путин призна, че „той е човек, койо е загубил контакт с реалността“, J. Tomczuk,
Wojna i pokój, „Newsweek Polska“ 2014, nr 11, s. 42.
„Newsweek Polska“ 2014, nr 11.
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само хора на властта, чиято основна цел е да я поддържат. Това, според него, се
отнася както за западните политици, така и за лидера на Русия, който се различава от тях само с методите си на управление41.
Седмичникът „Newsweek Polska“ също публикува обширна статия за Путин.
Авторът – Кристина Курчаб-Редлих – се опитва да обясни причините за агресивната политика на домакина на Кремъл, които според нея се крият в трудното
му детство. Осиротял още от малък, той често е бит от доведения си баща. На
10 годишна възраст, майка му го оставя на грижите на дядо и баба, а те, от своя
страна, поверяват момчето на братовчед от Ленинград, който също го бие. Журналистката подчертава, че именно това му детство култивира в него разбирането, че единствения аргумент силата42. Други публицисти се позовават на първите години от работата на Путин в Санкт Петербург, където той продава суровини с с цел уж да осигури хранителни припаси за жителите на града. В резултат на неговата дейност градът се лишава от своите суровини без да си осигури
необходимите хранителни стоки. Путин е обвинен, че участва в корупционни
схеми, нещо, което се докладва и на президента Елцин43. От своя страна, Збигнев Холдис обвинява руския президент, че изопачава истината и го определя за
„виртуоз на лъжата“44. Той се позовава и на едно интервю на А. Квашневски, в
което бившият полски президент изброил всички лъжи на Путин, сред които
най-дебелата била, че поляците са обучавали демонстриращите на Майдана45.
Полските публицисти изразяват и становища, в които сравняват агресивната политика на Путин с поведението на Сталин и Хитлер46. Прави се аналогия
със събитията от 1938 г., когато Хитлер, под предлог, че защитава германското
малцинство, анексира част от Чехословакия47. В седмичник „wSIECI“ Гжегож
Костжева-Зорбас сравнява действията на руския президент с тези на Саддам
41
42

43
44
45

46

47

M. Jarkowiec, Wszyscy jesteśmy Putinami, „Wprost“ 2014, nr 36, s.8.
Кристина Курчаб-Редлих описа няколкогодишния Путин по следния начин: „[...] тихо, тъжно,
затворено дете... изместено от ръка на ръка като колет без обратен адрес [...]“,K. Kurczab-Redlich, Wowa, „Newsweek Polska“ 2014, nr 11. s. 19–20.
M. Muszyński, K. Rak, Prewencyjna kontrrewolucja, „wSIECI“ 2014, nr 20, s. 89.
Z. Hołdys, War Game, „Newsweek Polska“ 2014, nr 11. s. 49.
Тази теза се поднася от руските медии, които твърдят, че протестите на Майдана са вдъхновени от Полша и САЩ. Те отбелязват и националистическите изблици там, като основателно
квалифицират водещия лозунг на протестите в Киев – „Слава на Украйна“ като фашистки
поздрав, M. Kacewicz, Szósta kolumna Putina, „Newsweek Polska“ 2014, nr 12, s. 52.
Ян Пиетжак при характеристиката си на личността на президента на Русия, го назовава „незаконно дете на Сталин и Хитлер“ и „варварски деспот“, J. Pietrzak, Zwracam się do G7!, „wSIECI“ 2014, nr 14, s. 15.
J. Rolicki, Lekcja zimnej wojny, „Wprost“ 2014, nr 13, s. 9; J. Karnowski, Ukraino, walcz!, „wSIECI“
2014, nr 19, s. 3. Аналогията с 1938 г. прави и Томаш Лис, който пише, че в Западна Европа
анексията на Крим се нарича „Anschluss“, а ролята в него на Путин и рускоезичните жители
на Крим се сравняват съответно с тези на Хитлер и на судетските немци, T. Lis, Na Zachodzie
bez zmian, „Newsweek Polska“ 2014, nr 17/18, s. 4.
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Хюсеин и Слободан Милошевич, които също отхвърляли неприкосновеността
на границите на другите държави и разклащали международния ред48.
В журналистическите коментари, пряко отнасящи се до намесата на Русия
в Украйна, се прави аналогия и с други събития от миналото: конференцията в
Ялта49, Кримската война (1853–1856)50, Виенският конгрес (1814–1815)51, Ноемврийското въстание52 или идеята за междуморието на Йозеф Пилсудски53.
Публицистите, оценявайки политиката на Русия за имперска, наричат президента Путин „агресивен маниак“54, „ненаказан престъпник“55, цар, управляващ държавата с феодален маниер. В същото време те изтъкват, че абсолютната
му власт не грантира лично щастие и подчертават: „[...] той не се усмихва, не
говори с другите. Изглежда безразличен към всичко. Изолиран в клетка [...]“56.
Поместените в полските седмичници критични оценки за руския президент
се съпровождат с абсурдните твърдения на техните автори, че те сe припокриват с тези на руската общественост. Това е особено характерно за седмичника
„wSIECI“. Марек Крул в една от публикациите си полемизира с написалия статията „Русия не е Путин“ Адам Михник и задава въпроса: „а кой го избра?“57. В
тази връзка той отбеляза, че въпреки възраждането на имперската политика на
Русия, 67% от руското общество подкрепя своя президент и неговата агресия
срещу Украйна58. Анджей Зибертович разграничава населението и обществото
в Русия и подчертава, че именно населението вижда във войната, а не в икономическия растеж или развитието на демократичните структури защитата на
„своето достойнство“59. Подобно становище изразяват и журналистите от сед48

49

50
51
52
53
54
55
56
57
58

59

G. Kostrzewa-Zorbas, Rosja: w stronę geopolitycznego piekła, „wSIECI“ 2014, nr 13, s. 84. Сравнението на кримската криза с войната в Югославия намира място и в седмичника „Newsweek
Polska“. Авторът на статията припомня, че политиката на Милошевич приключва лошо не
само за Югославия, но преди всичко за самата Сърбия. Той смята, че и Русия я очаква подобна съдба, но това щял да бъде един дълъг процес поради нейната икономическа и политическа
мощ. M. Nowicki, Putin w końcu przegra, „Newsweek Polska“ 2014, nr 44, s. 62.
Jan Pietrzak, Z Soczi do Jałty, „wSIECI“ 2014, nr 11, s. 15; W. Żyszkiewicz, Jałta 2. Niemcy w roli
obrotowego, „wSIECI“ 2014, nr 16, s. 100.
T. Łysiak, Wojna krymska wojną polska, „wSIECI“ 2014, nr 11, s. 82–84.
A. Saramanowicz, Bal wiedeński, bal brukselski, „Wprost“ 2014, nr 11, s. 41.
A. Saramanowicz, Putin i Puszkin, czyli przemoc w rodzinie, „Wprost“ 2014, nr 12, s. 50.
A. Saramanowicz, Cztery Córy i Międzymorze, „Wprost“ 2014, nr 10, s. 6.
J. Pietrzak, Co na to Okudźawa, „wSIECI“ 2014, nr 12, s. 15.
„Wprost“ 2014, nr 30.
B. Judah, Car Putin, „Newsweek“ 2014, nr 32, s. 38.
M. Król, Tęczą? Nigdy!, „wSIECI“ 2014, nr 12, s. 111.
В интервю, взето от Робърт Мазурек от лидера на един от кабаретата Робърт Гурски, има поредно отрицание на твърдението, че: „Путин не е Русия“; R. Mazurek, Górski idzie na wojnę,
„wSIECI“ 2014, nr 16, s. 37.
A. Zybertowicz, Interes narodowy i agentura wpływu, „wSIECI“ 2014, nr 12, s. 114.
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мичника „wSIECI“ Мариуш Mушински и Кжищоф Рак, позовавайки се на Глеб
Павловски, който заявява, че спрямо Русия не трябва да се използва названието
„държава“, а спрямо руснаците – „обществено“ или „гражданско общество“. „Те
са само група, държаща властта и хората“60. В седмичника „Wprost“ се обръща
внимание на наераставането на националистическите настроения в Русия, предизвикано от агресивната политика на Кремъл, който мечтаел да възстанови
империята 61.
Отрицателен образ на руското общество се скицира и от Алоша Авдеев –
руснак, живеещ в Полша, който, освен копнежа по империята, изтъква и такива
черти на руснаците като: пиянството, глупостта и хулиганството62.
Реакциите на Полша към кримската криза
В полските седмичници много място се отделя и на становищата, изразени в
полското общество и културни среди, както и на позицията на полското правителство. Тези списания публикуват резултатите от проучвания, които показват
настроението на поляците, особено в контекста на чувството за сигурност. Според тях почти половината от полското общество оценява Русия като заплаха, и
то преди всичко поради липсата на последователна западна политика спрямо
Москва63. Посочват се и средставата и начините, с които полското общество се
старае да изрази своето осъждане на намесата на Русия. Изтъква се, че един от
тях би трябва да е масово снабдяване с хартиена маска, представляваща лицето
на Путин64.
Полските публицисти приемат възторжено позицията на полския актьор Даниел Олбрихски65, което във връзка с руската намеса в Крим прекратява
сътрудничеството си с московския театър66. В седмичниците се подчертано, че
60
61
62
63
64
65

66

M. Muszyński, K. Rak, op. cit., s. 90.
J. Rolicki, Sekret wielkoruskiej duszy, „Wprost“ 2014, nr 21, s. 10.
M. Rigamonti, Rosja zdziczała, „Wprost“ 2014, nr 39, s. 30.
PASZA, Polacy boją się Rosji, „Newsweek Polska“ 2014, nr 32, s. 4.
Hity wakacyjnych straganów, „Wprost“ 2014, nr 35, s. 10.
Полските публицисти обръщат също така голямо внимание и на един друг полски артист – на
Мацей Маленчук, който със своето творчество изразява негодуванието си от действията на
президента Путин, съчинявайки песен със заглавие Władimir ni chuja. Седмичникът „Newsweek Polska” посвещава на музиканта корицата на един от броевете; P. Najsztub, Ku chwale ojczyzny, „Newsweek Polska“ 2014, nr 12, s. 37–39; M. Rigamnonti, Szaleństwo Władimira, „Wprost“
2014, nr 12, s. 24–26; K. Skrzydłowska-Kalukin, Maleńczuk do przyjaciół Moskali, „Wprost“ 2014,
nr 34, s. 40–42.
Седмичникът Newsweek Polska публикува част от писмо, в което Олбрихски информира за
решението си директора на Полския театър в Москва: „Красивият език на Пушкин, Толстой,
Чехов и приятелите ми Окуджава и Висоцки, на който опитах твоето велико изкуство, сега
започва да се свързва с агресивната военна риторика на господин Путин. В тази ситуация ти и
моите руски партньори трябва да разберете, че моето участие в нашия спектакъл и предстоя-
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този важен жест трябва да е бил труден за художника, особено от гледна точка
на огромната популярност, на която той се радва в Русия67. Информацията за
това събитие се отбелязва на корицата на седмичника „wSIECI“, където се помества снимка на Олбрихски в ролята на Кмичиц68. Пак там жестът на актьора се
оценява като „грандиозен“, продиктуван от патриотизъм и лоялност към Полша69. В същото време обаче се посочва и името на актьора Павел Делонг, който
въпреки кризата в Крим не прекратява сътрудничеството си с руския филм и
театър70.
Дипломатическите действия на полското правителство стават важна част
от медийния дискурс, но оценяването им зависи от политическата линия на
конкретното списание. Постоянен елемент в този процес, особено за консервативните журналисти, става позоваването на външната политика на покойния
президент Лех Качински и катастрофата в Смоленск71. Списанието „wSIECI“
оценява президента Качински като държавник и голям визионер, който бил
спасил грузинската независимост72. В тази връзка често се цитират думите му,
изречени в Грузия през 2008 г.: „Първо Грузия, после Украйна, след това балтийските республики, а след това може би моята държава, Полша“73. Качински
се представя като политик, който организира международна кампания срещу
Путин и по този начин спира руската инвазия и спасява честта на Европа74. Публикува се и хипотезата, че станалото в Смоленск не е обикновена авиационна
катастрофа75, а отмъщението на руския президент за действията на Лех Качин-

67
68

69
70
71

72
73

74

75

щото ми пристигане в Москва е невъзможно. Сърдечно ви прегръщам с надежда за по-добри
времена. Вярата, Надеждата, Любовта са нашите общи най-важни думи „, D. Karpiuk, Wojna w
kulturze, „Newsweek Polska“ 2014, nr 14, s. 115.
M. Rigamonti, Putin groźny, bezwzględny, zły, „Wprost“ 2014, nr 13, s. 25.
Снимката беше придружена със следния подпис: „Изненадващо възражение.“ Олбрихски
критикува Путин. Ще се събудят ли и други?, „wSIECI“ 2014, nr 13.
P. Skwieciński, Polskie tuby kremlowskiej narracji, „wSIECI“ 2014, nr 13, s. 17.
Wywiad i kontrwywiad, „Wprost“ 2014, nr 15, s. 8.
Препраткатите към Смоленската катастрофа стават по-чести след свалянето в Украйна на
пътническия самолет на малайзийската авиокомпания, S. Janecki, Koniec cackania się z Putinem,
„wSIECI“ 2014, nr 30, s. 22; R. Makowski, Polacy, pora otrzeźwieć, „wSIECI“ 2014, nr 30, s. 23; M.
Pawlicki, Tusk poradzi, co robić, „wSIECI“ 2014, nr 30, s. 22; M. Kaczyńska, Czy znajdą się odważni,
„wSIECI“ 2014, nr 31, s. 11.
P. Zaremba, Wyjść z klinczu, „wSIECI“ 2014, nr 15, s. 33.
M. Pawlicki, Tusk rozbroił Polskę, „wSIECI“ 2014, nr 11, s. 17; B. Fedyszak-Radziejowska, KijówWarszawa. Wspólna sprawa, „wSIECI“ 2014, nr 11, s. 27.
Оценката на външната политика на президента Качински е направена от брат му Ярослав
Качински в разговор с братята Карновски, изяснявайки, че „президентът провеждаше решителна политика, осъществявайки полските държавни права“, J. и M. Karnowscy, Tusk powinien
przyznać się do błędu, „wSIECI“ 2014, nr 12, s. 27.
K. Grzybowska, Krajobraz po Smoleńsku, „wSIECI“ 2014, nr 16, s. 103, K. Grzybowska, Co za odwaga, „wSIECI“ 2014, nr 16, s. 103, J. Karnowski, Krym i Smoleńsk, „wSIECI“ 2014, nr 13, s. 3.
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ски76. Анджей Зибертович, позовавайки се на изявление на генерал Станислав
Козей, приравнява използваната в Украйна руска тактика с тази приложена в
Смоленск. Според него Русия действа винаги по един и същ начин: първо предизвиква трагедия, след това използва слабостта на атакуваната страна и провокира такава бъркотия, че на наблюдателите става трудно еднозначно да оценят
случилото се77.
Твърдението на десните публицисти, че кримската криза едва ли не била
причина за покушението срещу президентския самолет се отхвърля категорично от журналистите на „Newsweek Polska“77а и „Wprost“.
Публицисти от седмичника „wSIECI“ критикуват правителството на Гражданска платформа78, за липсата на дългосрочна политика спрямо Русия, както
в политическата, така и в икономическата сфера, което се проявявало в зависимост на Полша от руските енергийни доставки79. Цитира се изявлението на
министър-председателят Доналд Туск, който се изразявал за Путин – „като нашият човек в Русия“80. Седмичникът се позовава и на интервюто на председател
на парламента Радослав Сикорски даден на американския политически портал
Politico, в което той заявява, че по време на двустранната среща между Туск и
Путин, руският президент му предложил разделянето на Украйна81. Публицистите критикуват Туск за това, че е отминал с мълчание и не е реагирал на заявеното от председателя на парламента82. Полско-руските отношения се разглеждат
и на страниците на „Newsweek Polska“. Тук обаче Александър Смолар защитава
политиката на полското правителство спрямо Русия. Той пише, че целият свят
не би могъл да има илюзии относно империалистическите цели на Путин83,
но това не би могло да попречи на опитите за възстановяване на двустранни76

77
78
79

80
81
82

83

Тази теза се появява в писмо на читател до редакцията на седмичника „wSIECI“: „[...] Русия
обаче, шетайки свободно по територията на суверенна държава, показва, че на привидно невероятната катастрофа на президентския самолет, която няма прецедент в световната история, се вписва изключително логично в контекста на провежданата от нея имперска политика. Най-напред Чечения. След това Грузия. По късно Смоленск и смъртта на човек, който
единствен с този ранг политик в Европа, се изправи срещу Русия и се опита да действа активно срещу нея, показвайки решителността си на митинг в Тибилиси [...]“, T. Laskus, Gruzja,
Smoleńsk, Ukraina, „wSIECI“ 2014, nr 13, s. 8.
A. Zybertowicz, Taktyka rozmazania, „wSIECI“ 2014, nr 29, s. 98.
P. Skwieciński, Cimoszewicz, Orban i Krym, „wSIECI“ 2014, nr 12, s. 77.
J. Polkowski, Koniec i początek historii, „wSIECI“ 2014, nr 15, s. 74; K. Czabański, Gra suwerennością, „wSIECI“ 2014, nr 12, s. 34.
M. Karnowski, Sprawa dla trybunału, „wSIECI“ 2014, nr 44, s. 3.
R. Makowski, Od góry do dołu, „wSIECI“ 2014, nr 44, s. 9.
P. Zaremba, Warto być przyzwoitym, „wSIECI“ 2014, nr 44, s. 24; K. Grzybowska, Alzheimer polityczny, „wSIECI“ 2014, nr 44, s. 96.
Ян Рокита в статията „Край на бръмченето“ той информира обществеността, че президентът
Путин „ е тествал също и реакцията на президента Буш относно разделянето на Украйна“; J.
Rokita, Koniec bzyczenia, „wSIECI“ 2014, nr 45, s. 29.
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те отношения, особено в икономическата сфера. В същото време А.Смолар отбелязва, че Полша и Русия нямат взаимни претенции особено териториални.
Той обръща внимание на още един важен аспект. Според него Путин третира
Полша като напълно суверенна страна и политически принадлежаща към Запада, за което свидетелствувало присъствието му по време на честванията на 70годишнината от избухването на Втората световна война на Вестерплате84.
Публицистите от списание „wSIECI“ смятат, че единствената партия, която може да поеме пълната отговорност за държавата при заплахата от въоръжен
конфликт е Право и справедливост85. Особено критични са те към министъра
на външните работи86. Назовават го „черупка“, политик, който няма собствено
виждане за външната политика и се задоволява само да повтаря постулатите на
братята Качински87. От друга страна обаче, публицистите на седмичника „wSIECI“ тълкуват правителствените промени от 2014 г., в резултат на които министър
на външните работи става Гжегож Схетина, като смекчаване на подхода на Варшава към Москва88. На страниците на списанието управляващата партия е обвинявана, че използва кримската криза в предизборната си кампания. В същото
време Михал Карновски в статията Ние сме сами представя списък със следните
приоритети, които правителството трябва незабавно да изпълни: мобилизиране на Европа за защитата на Украйна, организиране на Национална гвардия,
възстановяване на военната подготовка, разкриване на руските шпиони в Полша, изясняване на Смоленската катастрофа 89. Позоваването на състоянието на
полската армия се появява и в Newsweek, където се отбелязва, че превръщането
на полската армия в професионална намалява нейния личен състав до 100 000
души и я превръща в сила предназначена да потушава локални конфликти и да
осъществява стабилизационни мисии.90.
Действията на полските власти, които от една страна настояват за по-строги
санкции срещу Руската федерация, а от друга потвърждават решението за организиране на година на руската култура в Полша се определят като политическа
шизофрения91.
Анализите и оценките на действията на полското правителство, особено в
седмичника „wSIECI“, се правят на базата на съпоставяне с глобалната политика на президента Качински. Зджислав Краснодембски смята, че действията на
84
85
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R. Kalukin, Strach i wielka polityka, „Newsweek Polska“ 2014, nr 44, s. 27.
K. Feusette, Platforma bawi się w wojnę, „wSIECI“ 2014, nr 14, s. 23–24.
„wSIECI“ 2014, nr 35.
P. Korsun, Korsun Chili Korsun, „wSIECI“ 2014, nr 17/18, s. 9.
P. Skwieciński, Platforma chowa się w kuchni, „wSIECI“ 2014, nr 41, s. 68.
J. Karnowski, Jesteśmy sami, „wSIECI“ 2014, nr 17/18, s. 3.
J. Pawlicki, M. Rabij, Wojna na papierze, „Newsweek Polska“ 2014, nr 11, s. 32.
P. Zaremba, Polityką Tuska jest brak polityki, „wSIECI“ 2014, nr 19, s. 27; W. Gadowski, Krasnoludki Putina, „wSIECI“ 2014, nr 16, s. 127.
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Гражданска платформа в тази сфера се осъществяват на основата на противопоставяне на тогавашния президент. Той също така подчертава, че за правителството няма значение национален интерес на Полша, а само осмиването на
полския държавен глава, който е обвиняван в евроскептицизъм и „размахване
на сабя“92.
Положителна оценка за действията на Варшава на международната сцена
се дава само от седмичника „Newsweek Polska“, чийто главен редактор смята,
че главно полската страна ускорява затягането на подхода към Русия чрез налагането на политически и икономически санкции93. На страниците на същото
списание положително оценява действията на Полша също и Глеб Павловски,
особено участието на министър Сикорски в преговорите между президента
Янукович и украинската опозиция94. Подобни становища изразяват и журналистите от седмичника Wprost, с тази разлика, че едновременно с посочването на
дипломатическите инициативи на премиера Д. Туск и министър Р. Сикорски,
те отбелязват, че Европа не реагира на полските аргументи, а третира Русия като
„сезонен агресор“95. Същите обръщат внимание и на още един аспект на кримската криза, а именно на икономическите санкции, за налагането на които настоява Полша. Mачей Ярковиец в статията си Руско-немска рулетка отбелязва,
че замразяването на търговския обмен между страните от ЕС и Русия ще причини финансови загуби не само за Русия, но и за целия Съюз. Пореден проблем
бил зависимостта на Европа от руските енергийни суровини96.
Европейската сигурност
Полските публицисти, които разглеждат кримската криза, отделят голямо внимание на урегулиранията по въпроса за реакцията на западния свят към анексията на Крим и повдигат въпроса за сигурността на Европа97, особено за страните, които съседстват с Русия.
Всички седмичници се относят критично към начина, по който ЕС и САЩ
реагират на анексията на Крим и заявяват, че западните демокрации не трябва да позволят това, още повече, че Великобритания, САЩ и Русия са станали гаранти на териториалната цялост на Украйна. В замяна на тези гаранции
Украйна, която била четвъртата атомна сила в света, се отказала от ядрения си
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Допуска се, че поредните страни, които биха могли да бъдат нападнати от Русия са Молдова,
балтийските държави и Полша, G. Kostrzewa-Zorbas, Gdzie zaatakuje Rosja?, „wSIECI“ 2014, nr
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потенциал, с което осъдила себе си на несигурност 98. Томаш Лис определя като
„мудни“ действията на западния свят спрямо намесата на Русия в Крим99. Заслужава да се отбележи мнението на българския политолог Иван Кръстев, който
обяснява мудността на Европа с господстващото убеждение, че една война на
Стария континент е вече невъзможна100.
В седмичника „wSIECI“ политиката, провеждана от президента Барак Обама, се определя като „политика на кръстосани крака“101. Като израз на тази политика се посочва отказът от изграждането на противоракетен щит в Полша102.
Това становище обаче не е определящо за отношението на цялата редакция
към участието на САЩ в конфликта в Украйна. Различна оценка дава Пьотр
Сквиерчински в статията „Как мисли Кремъл“, в която потвърждава промоцираната в седмичника теза, че интересът на американската администрация бил
насочен към Азия, като по този начин се пренебрегвало случващото се в Европа.
Той обаче признава, че по време на кризата в Украйна американците веднага се
включват в подкрепата на Украйна, като изострят отношението си към Русия103.
Издателите на „wSIECI“ изразяват мнението, че най-ефективната гаранция
за сигурността на Европа и в същото време шанс да се спре по-нататъшната
агресивна политика на Русия е предоставянето на Украйна оръжие104, за което
призовават САЩ. Критика срещу действията на американската администрация
се появява също и в „Newsweek Polska“. В този седмичник се помества становището на британски журналист, който отговорността за неефективната политика
спрямо Русия отдава на президента Обама. Според Едуард Лукас Обама представял твърде рационалната визия за света, без да разбира защо Путин, вместо
да реформира държавата се ангажира в деструктивни за стопанството на Русия
военни действия105. Изтъква също, че в контекста на кримската криза понятието
за глобална сигурност трябвало да се преоцени, тъй като досега главна опаснст
за НАТО били само ислямските терористи, а сега в еднаква степен и имперската политика на Русия106. Седмичникът подчерта, че това е най-сериозната криза
от края на Студената война107.
Обект на анализ на журналистите става и ролята на Германия за разрешаването на кримската криза. Особено в седмичника „wSIECI“ действията на
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Берлин се оценяват негативно108, като се експонират неговите тесни икономически връзки с Русия и определят икономиките на двете страни като „сиамски
близнаци“109. В седмичника се интерпретира и изявлението на ръководителя на
Министерството на националната отбрана Томаш Шимоняк, от което се подразбира, че министърът обвинява германската страна, че торпилира изграждането на система за сигурност в Източна Европа и че култивира антагонизъм
между германското и американското общества110. В друга статия в това списание се появява тезата, че пасивността на Германия насърчава възраждането на
фашистката идеология111.
Най-големи притеснения за своята безопасност изразяват прибалтийските държави, а също и дотогавашния съюзник на Руската федерация – Беларус.
Цитират се изявления на президента Александър Лукашенко, който заявява,
че „Украйна трябва да остане единна“. Анализирайки отношението на Минск
към кримската криза, журналистите отбелязват, че Лукашенко е наясно, че найголямата заплаха за неговата диктатура не е вътрешен бунт – белоруски Майдан,
а инспирирана отвън акция112.
Латвийските политици също се страхуват от повтаряване на кримския сценарий. В интервю, дадено на седмичника „Newsweek Polska“, премиерът на тази
страна заявява, че ситуацията в Латвия е стабилна, гаранция за сигурността е
членството в НАТО и ЕС, но в същото време отбелязва, че съществува реална опасност от руската пропаганда. Тя подчерта, че в нейната страна руското
малцинство представлява една трета от всички граждани и освен това руските
медии, които са всеобхватни се радват на огромна популярност113. В седмичник
„Wprost“, който отчита хода на парламентарните избори в Латвия, се поместват
изявления на латвийци, които определят тези избори за „референдум за присъединяване на Латвия към Крим“. Това становище е предизвикано от амбицията
на лидера на партия „Згода“ Нил Ушаков след евентуална победа на изборите да
стане първият премиер-руснак в държава, принадлежаща към ЕС114.
Много внимание в списанията се отделя на анализа на руско-унгарските
отношения. Този въпрос беше особено важен за седмичника „wSIECI“, защото полската десница отдавна издига лозунга, че Варшава трябва да бъде втората Будапеща. Критикува се обаче позицията на премиера Виктор Орбан, който
поставя унгарския национален интерес над европейската сигурност и осъще108
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ствява търгувски обмен с Русия, независимо от санкциите наложени от ЕС115.
Пьотр Сквиечински поема защитата на Унгария, като обяснява, че Унгария не
трябва да се страхува от Русия, тъй като те не са застрашени от руско господство, а съюзът с Русия гарантирал балансиране на влиянието на Берлин и Брюксел в региона116.
Представеният анализ на изворовия материал позволява да се потвърдят
изведените в заглавието хипотези. Преди всичко, всички изследвани седмичници еднозначно осъждат анексията на Крим, разглеждайки я не само като нарушение на териториалната цялост на Украйна, но и като посегателство върху
европейската и световната сигурност. Журналистите еднозначно отхвърлят
обясненията на руската страна, че интервенцията беше необходима, тъй като
имала за цел да гарантира сигурността на руското малцинство. Кримската криза
предостави възможност за исторически справки, припомнящи минали събития, в които журналистите виждат аналогии с политиката, провеждана от президента Путин. Реакцията на Европа и САЩ на анексията на Крим, се оценява
също негативно, като закъсняла и неефективна. Липсата на консолидация на
европейската среда и нарастващият партикуларизъм на определени държави,
които се ръководят главно от икономическия фактор, се посочват като основна
причина за безплодните действия на международното обществено мнение. Нееднозначна е обаче оценкат на дипломатическите действия на Полша. В левите
седмичници има публикации, които достоверно оценяват политиката на полското правителство, но със забележката, че тя не била ефективна, тъй като не
получавала одобрението на ЕС.
Кримската криза, за съжаление, допринася за укрепване в полското медийно пространство на негативния имидж на Русия, на нейния политически елит и
общество.
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ЗА „АВТОРИТАРНИТЕ“ ВЕЛИКИ СИЛИ
Анета Донева, Желязко Стоянов
FOR THE “AUTHORITARIAN” GREAT POWERS
Aneta Doneva, Zhelyazko Stoyanov
Abstract: The authoritarian countries China and Russia have shown themselves to be viable and
alternative way of development. This means that the victory of liberal democracy is not as inevitable
as some authors believe. It is possible that China and Russia create an undemocratic but economically
advanced “Second World”. To build a powerful authoritarian capitalist order, but to participate in the
global economy actively and appropriately, as the Third Reich and Japan do.
Today China is the largest international player in terms of population and is experiencing exceptional
economic growth. By adjusting from communism to state capitalism, it switches to an effective form of
authoritarianism. The shortening of economic gaps and distance with the developed world can turn it
into a true authoritarian superpower.
Keywords: authoritarian powers, liberal democracy, radical Islam, chaos effect

Днешният глобален либерален свят е изправен пред две важни предизвикателства. Първото е радикалният ислям, но според някои политически анализатори той е по-малкото зло. Защитниците на радикалния ислям представят принципите на либералната демокрация като непривлекателни и като неприкрита
проява на „нова фашистка заплаха“, която използва незаконни средства срещу
народите на предимно бедни и изостанали общества. При това, твърдят тези
автори, радикалният ислям не е приемлива алтернатива на модерността и не е
реална военна заплаха за развития свят. Единствено оръжията за масово поразяване, най-вече от недържавни (терористични) организации, може да превърне
войнстващият ислям в реална заплаха за либералната демокрация.
За А. Гат, второто и по-значимо предизвикателство към съвременната демокрация, е „възходът на недемократични велики сили“ (Гат 2008: 56). Става
дума за „старите противници на Запада – Китай и Русия, които съществуват под
формата на авторитарни капиталистически режими“. Няколко авторитарни капиталистически велики сили, между които най-главни са Германия и Япония,
играят водеща роля в международната система до 1945 г. След Втората световна
война те променят вътрешния си политически ред, но други подобни държави
се завръщат на историческата сцена, и то „в стария си костюм“.
Капитализмът се разпростира през модерната епоха. Евтините стоки и
гъвкавата икономическа политика подкопават и трансформират предшестващите го социоикономически режими. Този процес не остава незабелязан от
Маркс, което личи от „Комунистически манифест“ и „Капиталът“. Противно на
неговите очаквания обаче, капитализмът има поразяващ ефект и върху комунизма, „погребан“ от него без нито един изстрел. Триумфът на пазара, подпомогнат
от индустриалната технологична революция, довежда средната класа, интензивната урбанизация и широкото разпространение на образованието, до масовото
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общество и охолството. След Студената война се утвърждава широко вярата, че
либералната демокрация се налага естествено. Подобен възглед се поддържа от
Франсис Фукуяма. Факт е наистина, че повече от половината държави в света се
управляват от демократично избрани правителства и в почти половината от тях
се налага либералното право.
Причините за триумфа на демокрацията, особено в недемократичните ѝ
противници от двете световни войни Германия и Япония, са неизяснени. А авторитарните капиталистически държави Китай и Русия се сочат като жизненоспособен и алтернативен път на развитие. Това подсказва, че победата на либералната демокрация или на някоя нейна бъдеща доминация не е неизбежна,
както смятат някои автори и каквото се опитват да налагат на световното мнение (Кенеди 2001).
Либералният демократичен свят победи авторитарните и комунистически
си противници в трите големи битки на ХХ век – двете световни и Студената
война. Голямо е изкушението причините за тази победа да се търсят главно в
международната и вътрешната среда на либералната демокрация.
Сред важните предимства на демократичните държави е благоприятният и
наложен от тях световен ред, чрез който те по-леко си сътрудничат в рамките
и чрез дисциплината на глобалната пазарна система. Подобно определение за
новата световна ситуация подхожда коректно за периода през Студената война,
когато разширяващата се глобална икономика е доминирана от демократичните
сили, но не „работи“ добре при анализа на епохата между двете световни войни.
Едва ли може да се приеме без сериозни уговорки твърдението, че успехът на
либералните демокрации се дължи на тяхната взаимна подкрепа. Но този фактор играе важна роля например по време на Студената война – докато демократичният „лагер“ в онези десетилетия поддържа цялост, растящият антагонизъм
например между Китай и Съветския съюз разделя комунистическия блок на две
основни части.
По време на Първата световна война идеологическото разделение между
държавите е по-неясно. Англо-френският съюз не е предопределен – светът е
свидетел на изчислимия баланс на силите, а не на сътрудничество между либерални режими. В края на XIX век силовата политика води Британия и Франция
– две държави с продължителни антагонистични отношения – до ръба на войната, което принуждава Лондон да потърси съюз с Германия. Скъсването на либерална Италия с Тройния съюз и присъединяването ѝ към Антантата, въпреки
съперничеството ѝ с Франция, е функция на англо-френския съюз. Съществена причина за подобна ситуация е, че географското положение на Италия я заплашва от водещата морска сила в онези години – Британия.
През Втората световна война армията на Третия райх разгромява Франция
и я изкарва от Алианса, докато десните тоталитарни сили (Германия, Италия и
Япония) се сплотяват „в един отбор“. Поведението на демокрациите при кон-
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кретните обстоятелства, при които те избират подходящите съюзи, подсказва,
че демокрациите не са много по-склонни да остават винаги в един и същи блок,
в сравнение с другите режими.
Оспорими са и идеите, че тоталитарните капиталистически режими загубват Втората световна война тъй като демократичните им опоненти изграждат
своите държави върху „твърда морална основа“, способна да вдъхновява народите. През 30-те и 40-те години на миналия век фашизмът и националсоциализмът
безспорно са вълнуващи идеологии, способни да генерират масов ентусиазъм,
докато демокрациите са принудени да преминават в идеологическа отбрана и
затова изглеждат стари и обезкуражени.
Авторитарните режими са по-способни да оказват силно въздействие върху
масите особено при условията на война, докато техните демократични противници изпитват повече и по-разнообразни трудности при подобна ситуация.
Едва ли ще се оспорят коректно възможностите в посоченото отношение на
режими като Третия райх или на Съветска Русия по време на Втората световна
война (Фъргюсън 2009: 2).
Не са коректни и твърденията, че демокрацията има редица вътрешноикономически предимства пред авторитарните режими – през Първата световна война полуавторитарна Германия разпределя своите икономически ресурси не по-зле от своите демократични противници. След първите победи през
Втората световна война икономическата и военна продуктивност на Третия
райх обаче показва редица дефекти. Добре позиционирана да промени фундаментално съотношението в глобалния баланс на силите чрез разрушаването на
Съветския съюз и завладяването на континентална Европа, Германия се проваля, защото нейната армия е недостатъчно подготвена пред предизвикателствата
на новите задачи, в които се включват основните световни сили.
Историческият дебат разкрива, че причините за подобна ситуация са и в
конкуриращите се центрове на власт в самата нацистка система, в която тактиката на Хитлер „разделяй и владей“ и ревността на партийните функционери
да опазят своите области на влияние, се оказват способни да създават „ефект на
хаос“. Да припомним, че от падането на Франция през юни 1940 г. до германското поражение пред Москва през декември 1941 г. в Третия райх се налага
усещането, че войната е спечелена. От 1942 г. Берлин увеличава значително икономическата си мобилизация и дори надминава либералните демокрации по
своя БВП, отделян за военни разходи, въпреки че нейната продуктивност е пониска от тази на по-силната американска икономика. Факт е също, че нивата на
икономическата мобилизация на авторитарните режими в имперска Япония и
в комунистическа Русия в онези години надхвърлят тези на САЩ и Британия,
благодарение най-вече на безжалостните усилия на японците и руснаците, както и поради техните авторитарни системи.
Но по време на Студената война съветската командна икономика показва
все по-задълбочаваща се структурна слабост, която е пряка причина за рухва-
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нето на Съветска Русия. Тя успешно преминава ранните и междинни фази на
индустриализация (въпреки невероятната цена) и показва сила в централно
ръководеното масово производство през Втората световна война. Тя успешно
поддържа и високото равнище на своите военни сили по време на Студената
война. Но тъй като присъщите ѝ черти са главно сковаността и липсата на поощрения, тя е недобре подготвена при по-напредналите стадии на развитие и
за нуждите на информационното общество и глобализацията (Хънтингтън
2003).
Авторитарните капиталистически режими на Третия райх и на имперска
Япония не са икономически по-зле от демокрациите. Характерните за тях неефективност и липса на лична отговорност са в контраст с по-високите нива на
социална дисциплина. Заради по-ефикасните си икономики десните авторитарни държави са безспорно по-силно предизвикателство пред либералните демокрации, отколкото икономиката на Съветския съюз. Либералните демокрации
успяват да победят своите авторитарни противници като Германия и Япония
главно,защото тези две държави са със среден размер, т.е. те са с ограничена ресурсна база.
Победата на либералните демокрации над комунизма е нещо повече от победата с помощта само на „структурните“ фактори. Капиталистическият блок,
който след 1945 г. се разширява и включва по-голяма част от развития свят, разполага с по-голяма икономическа сила, отколкото комунистическия блок. При
това вътрешната неефективност на комунистическите икономики възпира тези
държави да използват своите значими природни ресурси. Факт е, че взети заедно Съветския съюз и Китай имат потенциала (природни богатства и демографски ресурси) да надминат по сила демократичният капиталистически блок.
Идеите на англо-саксонския плурализъм получават историческия шанс да
пуснат корени и отвъд Атлантика, където успяват да се институционализират и
разпространяват върху широките и благоприятни за живот, но слабо заселени
територии. Тази мащабна експанзия, комбинирана с големите природни богатства и масовата емиграция от Европа, безспорно са най-голямата концентрация
на икономическа и военна мощ в историята.
Либералният режим, както и другите характерни черти на американската
структура, допринасят за икономическия успех на САЩ. Но той едва ли щеше
да е възможен, ако му липсват предимствата на съответната географска ниша –
без участието на Съединените щати, либералните демокрации едва ли щяха да
спечелят и двете световни войни! Подобна трезва оценка, която се пропуска от
изследователите на проблема за разпространението на демокрацията през ХХ
век, е нужна при разкриването на някои нейни слабости. Ако липсваше „американският фактор“, преценката на по-късните генерации спрямо либералната
демокрация щеше да напомня негативното отношение спрямо демокрацията,
което гърците от IV век пр. Хр. имат в резултат от поражението на Атина в Пелопонеската война.

Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов

477

Какво би станало, ако либералните демокрации не бяха победили авторитарните режими в двете световни войни! Биха ли се променили те с течение на
времето, биха ли се превърнали в либерална демокрация!? Движи ли се имперска Германия преди Първата световна война към увеличаващ се парламентарен
контрол и демократизация!? Или щеше да се развие в авторитарен олигархичен
режим, доминиран от съюза между бюрокрацията, военните сили и индустрията, както е в Япония, въпреки кратката либерална интерлюдия през 20-те години на миналия век!
Налагането на либерализма изглежда по-съмнителна в случая с Германия,
ако Хитлер беше оцелял или победил. Разбира се, отговорите на тези въпроси са
спекулативни, тъй като възможните исторически експерименти са прекратени с
края на Първата или Втората световна война. Но данните от периодите на мир,
които можем да съберем от историята на авторитарните капиталистически режими след 1945 г., предлагат интересна нишка за размишления.
Изследванията на този период показват, че авторитарните капиталистически режими са по-успешни в началните етапи и проявяват тенденция да се
демократизират след определен праг в своето социално и икономическо развитие. Този модел се повтаря в Източна Азия, Южна Европа и Латинска Америка.
Опитът да се извлекат истинни заключения от посочените модели обаче може
да ни подведе, и то главно заради огромния гравитационен фактор на САЩ и
либералната хегемония.
Заради военните поражения във Втората световна война големите тоталитарни капиталистически сили Германия и Япония, както и заплахите от Съветския съюз, се насочват към тотална институционална промяна и демократизация. И по-малките държави избират капитализма пред комунизма, главно заради влиянието на западния икономически модел и поради недостатъчната сила и
привлекателност на противостоящия комунистически модел. Сингапур е обаче
пример за страна с развита пазарна икономика, която се управлява от полуавторитарен режим. Но и тя показва признаци на промяна главно под влияние
на либералния ред, в който този град-държава съществува. Но дали Сингапур
ще се промени изцяло (и в каква насока) е друг въпрос!
Тези въпроси са уместни като се има предвид появата на недемократични
гиганти като бившата комунистическа Русия и преуспяващият авторитарнокомунистически Китай! Русия се оттегля от своя посткомунистически либерализъм и демонстрира авторитарни тенденции и претенции. Някои изследователи вярват, че тези държави ще се превърнат в либерални демокрации чрез комбинацията на вътрешното си развитие, на нарастващото изобилие и на благоприятното външно влияние. Другата възможност е да станат достатъчно мощни
да създадат нов недемократичен, но икономически напреднал „Втори свят“. Да
изградят мощен авторитарен капиталистически ред, който обединява политически елити, индустриалци и военни слоеве. Да са националистически по своята
ориентация и да имат възможност да участват в глобалната икономика активно
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и с подобаващо влияние, както правят навремето Третия райх и Япония!
Разпространено е мнението, че икономическото и социалното развитие са
натиск към демокрация, която авторитарната държавна структура понася извънредно трудно. Разпространен е и възгледът, че „затворените общества“ може да
превъзхождат другите държави в масовото производство, но не и в информационната икономика. Дали ще е винаги така, е неясно, тъй като данните и примерите за подобно развитие са непълни.
Имперска и нацистка Германия е в челните редици сред напредналите научни и манифактурни икономики, но може да се спори дали тя би достигнала
същият резултат в една по-сложна информационна икономика. Недемократичен Сингапур е високо развита информационна икономика, но е град-държава,
е неголяма страна. Може би трябва да почакаме Китай да стане развита икономика, комбинирана с авторитарно държавно управление, за да разберем какво
ще се случи със света при подобна ситуация. Липсват исторически свидетелства,
според които промяната в една съвременна авторитарна държавна система към
демокрация, е възможна на определен етап от нейното развитие.
Русия и Китай предоставят примери за завръщането на икономически
успешните авторитарни сили, които липсват след поражението на Германия
и Япония през 1945 г.. Но съществува и една съществена разлика – новопоявилите се авторитарни сили са много по-големи от посочените две. Въпреки
икономическата си мощ Германия и Япония са прекалено малки по своето население, ресурси и потенциал, за да преодолеят САЩ. Днешен Китай обаче е
най-големият играч в международната система като население и преживява изключителен икономически растеж. Като се пренастройва от комунизъм към
държавен капитализъм, Китай превключва на по-ефективна форма на авторитаризъм. Колкото по-бързо скъсява икономическите си празнини и дистанция
с развития свят, възможността му да се превърне в истинска авторитарна суперсила става все по-реална.
Дори в своите бастиони на Запад либералният и икономически консенсус
е уязвим от една катастрофална икономическа криза, способна да разруши глобалната търговска система или при остри етнически конфликти в Европа заради нарастващата имиграция и недоволствата сред етническите малцинства.
Ако Западът се разклати, либералните демокрации в Азия, Латинска Америка
и Африка също няма да се спасят от сериозни трусове Тогава новият, успешен
недемократичен „Втори свят“ би могъл да се възприема от тях като атрактивна
алтернатива на либералната демокрация.
Въпреки че възходът на автократичните велики сили не води задължително до недемократична хегемония или до война, неговата поява подсказва, че
надеждата за траен „демократичен мир“ е още илюзорна. Новите авторитарни
сили могат да се интегрират дълбоко в световната икономика и да загубят желание за икономическо самозадоволяване, както правят нацистка Германия и комунистическият блок. Великият Китай може би е по-малко ревизионистична от
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териториално ограничените Германия и Япония, макар че Русия още се люлее
от загубата на своята съветска империя и е склонна към разнообразни прояви
на ревизионизъм (Two Hegemonies 2016).
Ако Китай не се демократизира, а Русия продължи към автократизма, дали
най-важен фактор за либералната демокрация са Съединените щати и Европейския съюз? Въпреки острите проблеми САЩ още са с водещи глобални позиции, които ще запазят и при нарастване на авторитарните сили. Защото не само
БВП и високата продуктивност са тяхната сила. Но е нужно да не забравяме и
за имиграцията и ниските нива на гъстота на населението в САЩ в сравнение с
ЕС и с Китай, които са показатели за изключителен потенциал за растеж. Дори
китайският растеж да се запази и брутният вътрешен продукт да надмине БВП
на САЩ към 2020 г., каквито са повечето прогнози, Китай ще има едва една
трета от богатството на Америка, изчислявано на глава от населението и следователно икономическата и военната му сила ще са значително по-ниски от американската. Трябва обаче да помним, че БВП е недостатъчна мярка за силата на
една държава и че прогнозите за бъдещото китайско надмощие, основани само
върху тези прогнози, могат и да ни подвеждат.
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ОТБЛЪСКВАЩИЯТ ИМИДЖ НА БАЛКАНИТЕ:
КОЙ ГО СЪЗДАДЕ И ПОДДЪРЖА ДО НАШИ ДНИ?
Никола Аврейски
THE IMPLEMENTATION OF THE BALKANS:
WHO CREATES AND MAINTS OUR DAYS?
Nikola Avreyski
Summary: The article attempts to answer the current and current questions: Who casts a shadow
on the glamorous image of the Balkans from the ages of Antiquity, Antiquity and Middle Ages? Who
created the gloomy image of the Balkans as “Preoriante”, “Back of Europe”, “Barrett’s burgeoning of
Europe” and “The appendix of Europe”, which should be cut in the name of “European health”? Who
still supports the gloomy image of the Balkans and why?
Keywords: Europe, European Turkey, Balkans, Southeastern Europe, image

Ранните епохи от човешкото развитие са горди страници от миналото на Балканския полуостров.
Първият пренос на цивилизация от Древния изток към Европа се осъществява естествено тук – на Балканите. Древните гърци дават първото историческо
наименование на полуострова – „Европа“, първи се самоидентифицират като
„европейци“ (Херодот 1990: 21–22; Гиппократ 2001: 166–178; Аристотел
1995: 90, 206) и превръщат този регион в люлка на европейската култура. Същата тази Европа става сърцето на античната световна империя на Александър
І Македонски (336–323 г. пр. Хр.) и цивилизационен център на огромния елинистически свят (края на ІV–края на І в. пр. Хр.).
С преместването на европейския център в Античния Рим Балканският полуостров губи водещата си роля на континента, но съхранява своето изключително значение. Римската империя е описана от неутралния еврейски историк
Йосиф Флавий като свят, доминиран във военно отношение от римляните, но
в културно – от гърците (Флавий 1994). С пренасянето на нейната столица от
Рим в Константинопол (330 г.) от Константин Велики Балканският полуостров
взема своя исторически реванш. След като тя е разделена при Теодосий І Велики (395 г.), в епичния сблъсък с „варварските“ нашествия далеч по-жизнеспособна се оказва Източната (Византия), която не само оцелява (за разлика от
Рим), но и в продължение на цяло едно хилядолетие е най-развития културен
център в европейския свят (V–ХV в.). Въпреки че е разпростряна на три континента, Византия се опира най-вече на своите европейски, предимно балкански
територии.
Средновековна Европа се усеща като единен културен и социалнополитически организъм („Христовото царство“) начело с един върховен поставен от
Него светски владетел (византийския василевс), в който главните духовни пастири (константинополският патриарх и папата) и светските владетели са си
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поделили отговорността за отстояването, утвърждаването и разширяването на
„земния град“ по образеца на „Града небесен“ (Вачкова 2001).
Опитът на Римската курия и на големите западноевропейски владетели да
конкурират Константинопол и Вселенската патриаршия е свързан с хвърлянето
на първата сянка върху бляскавия имидж на Византия. Първата схизма (484–
519 г.), иконоборството във Византия (VІІІ–ІХ в.), разменените енциклики
във връзка с принадлежността на Българската църква (867 г.) и Голямата схизма
(1054 г.) постепенно формират в западноевропейското общество една изопачена представа за източноправославната християнска общност. Още от самото им
начало кръстоносните походи (ХІ–ХІІІ в.) преследват зле прикрито желание за
разправа със „схизматиците“ и силовото им присъединяване към Римокатолическата църква, оправдавано с необходимостта от европейско единство в борбата с
настъпващия ислямски свят. Изстъпленията над обикновеното православно население, опустошаванията на земите му, поругаването на неговите християнски
светини (включително Света гора), разрушаването на балканския конкурент на
Венеция – гр. Зара (1202 г.), разграбването на Константинопол (1204 г.), организирането около него с папска благословия на Латинска империя (1204–1261
г.) и нейните войни с балканските християнски държави нанасят непоправими
удари на християнския Югоизток и подготвят условията за успешното настъпление на османските турци на Балканите (Хьош 1998: 75; Шмале 2005: 32).
А когато православните Балкани падат под османска власт, това се посреща в
католическа Европа с декларативно съчувствие (вместо с моленото практическо
съдействие) и със зле прикрито задоволство (Краус 1996: 21). И това се оказва
съдбовно за политическото бъдеще на Балканите, получили от западноевропейците второто си историческо наименование – „Европейска Турция“. То съдържа косвено признание за новата ориенталска принадлежност на Балканския полуостров, от една страна, а от друга – ангажимент за възвръщане на балканските
православни народи към европейската християнска цивилизация.
След като антиосманските европейски коалиции не дават резултат, западноевропейските Велики сили признават австрийския приоритет в Европейска
Турция. Осъществявайки своята мисия, Австрия води серия от девет войни с
Османската империя (ХVІ–ХVІІІ в.) за освобождение на балканските християнски народи. Австрийското решение на „Източния въпрос“, ползващо се с
мълчаливото съгласие на другите западноевропейски Велики сили, е ясно и последователно провеждано – освободените от османското господство територии
на балканските християнски народи са включвани в състава на многонационалната католическа Хабсбургска империя, като не им се дава възможност да възстановят своята държавност. По такъв начин, в резултат на австрийските военни
и дипломатически победи, словенци, хървати и босненци сменят Османската
теократична ислямска империя с Австрийската католическа Хабсбургска империя. Въпреки този имперски подход, прехвърлянето от империя в империя
поставя началото на окончателното им откъсване от Ориента и на тяхното за-
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връщане към естественото европейско християнско семейство.
Когато Руската империя изземва инициативата от Австрия при решаването на „Източния въпрос“, тя възприема принципно различен от австрийския
подход: даване на възможност на освободените от османско иго народи (власи,
молдовяни, сърби, гърци, черногорци и българи) да възстановят своята държавност. Но в страха си от разширяващото се руско влияние към Черно, Егейско и
Мраморно море, дори към Проливите, Западна Европа създава, както констатира английският социолог д-р Джералд Деланти, едно от „големите плашила“ –
славяните (Деланти 2004: 82), и следвайки собствените си икономически интереси в огромния, разпрострял се в три континента османски пазар, започва да
проявява загриженост за оздравяването на „болния човек на Босфора“. Балканските народи бързо разбират, че католическа и протестантска Европа са предпочели собствените си икономически интереси (наложения на Високата порта
режим на капитулациите) пред свободата на православните Балкани. Всеобщото разочарование от егоизма на Западна Европа издига още повече авторитета
на православна Русия на полуострова. Разочарованието прераства в истинско
объркване, удивление и неразбиране, когато в поредната Руско-турска война –
Кримската (1853–1856 г.), с която поробените и зависимите балкански християнски народи свързват надеждите си за окончателно избавление – западните
сили (Великобритания, Франция и Сардиния) встъпват в открит политически
и военен съюз с Османската империя, което предрешава руското поражение и
попарва надеждите на Европейска Турция за окончателно освобождение. На
Парижката мирна конференция (1856 г.) западноевропейците налагат приемането на Османската империя в състава на „Европейския концерт“ на Великите
сили и се ангажират с гарантиране на нейната териториална цялост, т.е. с увековечаване на тираничното ѝ господство над покорените етноси, народи и нации,
включително в Европейска Турция.
Междувременно, в началото на ХІХ в., балканските земи получават исторически третото си събирателно название, след като немският географ проф.
Йохан Цойне въвежда през 1808 г. термина „Балкански полуостров“, чиято
етимология е изведена от турския превод на Стара планина („Балкан“). След
утвърждаването му през последната четвърт на ХІХ в., той започва да се използва в множествено число („Балкани“), като израз на езиковото, етническото, религиозното и културното разнообразие на региона (Динков 2001: 11). Понятието „Балкани“ е своеобразно отражение на действително протичащ процес
на формиране на единна общност. Общият исторически корен (наследници на
древногръцката, елинистическата, античната римска и средновековна византийска култура), съвместно преживяното минало (балканските средновековни
държави по-често си сътрудничат, отколкото воюват помежду си), общата християнска религия (с изключение на ислямизиралите се през османската епоха
албанци), сходната злощастна съдба в теократичната Османска империя и усещането за общи интереси срещу имперската политика на всички Велики сили
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залагат темелите на балканската общност и пораждат балканската взаимност.
Политиката на западните Велики сили, насочена към съхраняване на целостта на Османската империя с обещания за нейното реформиране, е компрометирана с поредната Източна криза (1875–1878 г.). Въстанията в Херцеговина и в
Босна (1875 г.) и Априлското въстание в България (1876 г.) развенчават мита за
раболепието на тези народи, разкриват истинската същност на османския деспотичен режим, показват особено релефно последиците от западната политика на
запазване на статуквото, а и високомерието на Запада към балканските народи,
освобождението на които не заслужава дори костите на един померански войник, както заявява германският канцлер Ото фон Бисмарк. Не по-малко откровен е британският посланик в Цариград, който се противопоставя на искането
на английската опозиция след Априлското въстание в България за промяна на
политиката спрямо Османската империя, само защото „някакви башибозуци са
избили неколцина безполезни и нещастни българи“ (Цит. по: Улф 2004: 536).
Едва когато жестоката разправа с надигналите се народи скандализира световното обществено мнение, Великите сили се заемат отново с „Източния въпрос“.
Подходът и този път е въплъщение на старата егоистична имперска политика
„Разделяй и владей!“. Започват тайни пазарлъци зад гърба на балканските народи с едничката цел за такава нова подялба на региона, която да удовлетворява
интересите на всички Велики сили.
Така Берлинският конгрес начертава нова политическа карта на Балканите
зад гърба на балканските народи, въпреки тяхната воля и независимо от етническите реалности на полуострова. По авторитетното признание на видните
френски специалисти по Нова и съвременна история – академиците Ернест
Лавис и Алфред Рамбо, Берлинският договор е „паметник на егоизма, дело на
завистта, акт неморален и долен“ (Цит. по: Лалков 1992: 55). Загърбването на
историческите и етническите дадености е предварително планирано и съзнателно изпълнено залагане на бомба с часовников механизъм на Балканите. И за да
бъде международното престъпление всеобхватно и христоматийно, тези, които
го извършват, създават около вкараните в безкрайни конфликти Балкани образа
на „размирен регион на Европа“. През 1893 г. група британски експерти дори
се ангажира с прогнозата, че до края на ХІХ в. ще избухне европейска война
„в някое отдалечено балканско село с опита за убийство на българския княз от
руски шпионин, преоблечен като свещеник“ (Цит. по: Голдсуърди 2004: 119).
А през 1907 г. в книгата си „Защо „дива Европа“ ли?“, издадена в Лондон, журналистът Хари де Винт внушава: „Защото (…) терминът съвсем точно подхожда
на дивите държави между Адриатика и Черно море, в които цари беззаконие.“
(Цит. по: Мазовер 2005: 26).
Наред с помръкналите надежди за справедливо решаване на „Източния
въпрос“, страните от региона се натъкват след Берлинския конгрес и на друг
съществен проблем. Останали поради османското господство встрани от промишления преврат и разполагащи с ограничени природни ресурси, Балканите
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се утвърждават като традиционно най-слабо развит регион в Европа. Изостаналостта тласка нововъзникналите национални държави към търсене на външни
покровители, от което Великите сили се възползват с готовност, за да превърнат
полуострова в арена на сблъсъци за надмощие, а държавите от региона – в свои
клиенти и заложници на чужди интереси. С далеч отиващи последици е поставянето по волята на Великите сили на чужди монарси във владетелските дворове на повечето балкански столици: начело на Кралство Гърция е поставен 17-годишният баварски принц Отон, на Кралство Румъния – 27-годишният пруски
лейтенант Карол, а на Княжество България – 22-годишният немски протестант
поручик Александър Батенберг.
Предвождан от тези привнесени от Великите сили монарси, държавно-политическият елит на възникващите балкански държави бързо е обладан от великодържавни стремежи, активно подкрепени от прекомерни династически
амбиции, които завихрят перманентна пропагандна война на полуострова (Илчев 1995), блокират балканското разбирателство и единодействие, създават
вътрешно напрежение и ежби, които не обслужват общобалканските интереси.
Великодържавните амбиции се оказват прекалено голeми за малките Балкани, за
да могат да бъдат понесени от скупчените и размесени народи на полуострова.
На прерастването на национализма във великодържавен шовинизъм обаче не
бива да се гледа като на балкански патент. Напълно основателна е забележката
на Марк Мазовер, че „Европа даде на Балканите (…) идеологическите оръжия –
преди всичко под формата на модерен романтичен национализъм, – с който да
се унищожават“ (Мазовер 2005: 41). Освен това, не бива да се забравя, че сред
най-важните фактори за разнобоя между балканските страни е подстрекателството на Великите сили и превръщането им в пионки на международното поле,
както и в средство за поддържане на равновесието в „Европейския концерт“.
Най-голямата грижа на Великите сили по време на Балканските войни
(1912–1913 г.) всъщност е да не допуснат тя да се превърне в предверие на Голяма война, за която се готвят усилено, но не се чувстват още достатъчно подготвени. Трескавата им подготовка за силово преразпределяне на света ползва
различни прикрития, между които Международна комисия за изясняване причините за Балканските войни с участието на държавници, общественици, учени
и журналисти от Австро-Унгария, Великобритания, Германия, Франция, Русия
и Съединените американски щати (КАВ 1914). Когато подготовката за войната приключва, търсеният повод за нея е открит на Балканите – убийството на
австрийския престолонаследник Франц Фердинанд в Сараево от сръбския студент Гаврило Принцип (юни 1914 г.). Тази изява на ширещите се антиимперски
настроения на полуострова е експлоатирана от Запада двупосочно: като желан
повод за Европейска война (кой би си помислил, че без този атентат войната за
преразпределяне на света не би започнала?) и като поредно търсено средство
за създаване на ново европейско плашило – размирните Балкани като „барутен
погреб на Европа“.
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Наблюдавайки високомерно боричканията между страните от Балканския
полуостров на Парижката мирна конференция (1919 г.), британският премиер
Лойд Джордж иронизира балканските държави като „малките гладни лъвчета“
(Цит. по: Никова 2006: 66). Непосредствено след Първата световна война кореспондентът на „Чикаго Дейли Нюз“ Пол Маурър вкарва в оборот термина
„балканизация“, третиран в книгата му „Балканизирана Европа“ като създаване
на малки разнообразни държави в район с безнадеждно смесени раси (Mowrer
1921). Терминът получава и западноевропейско признание от бившия премиер
на Италия Франческо Нити, констатирал през 1922 г. „пълна балканизация на
Европа“ (Nitti 1922).
С преобразуването на Османската империя в резултат на Кемалистката революция (1918–1922 г.) в национална и светска Република Турция (Спасов
2017) тя заслужено започва да се възприема не като чужда, а като неразделна
съставна част на пъстрия в езиково, етническо, религиозно и културно отношение балкански свят, като модернизираща се държава, която желае да участва активно, равноправно и пълноценно в международния живот, като общност, която в искрения си стремеж към модернизиране наистина държи на европейската
си принадлежност.
През периода между двете световни войни силните позиции на фашистките
държави на Балканския полуостров дават повод на злонамерени сили в западните демокрации да превърнат Балканите в „мръсна дума“. Особена „заслуга“ за
това има американският журналист Джон Гънтър, който в книгата си „Европа
без маска“, издадена през 1937 г., описва „дивия Балкан“ и третира презрително
балканците като генетично увредени хора. „Непоносим позор е за човешкия и
политическия дух, че тия ограничени и жалки, и бедстващи, и нецивилизовани
малки страни на Балканите се карат и смеят да се карат, докато от това произлезе пак някоя световна война. Около 150 хиляди млади англичани трябваше
да умрат заради убийството, извършено през 1914 г. в калното гнездо Сараево“
(Гънтър 1945: 440), високомерно и наставнически заключава Гънтър.
Съдбата на балканските държави след Втората световна война е решена с Ялтенската подялба от 1945 г., извършена по инициатива на британския премиер
сър Уинстън Чърчил зад гърба на техните владетели, правителства, парламенти и народи. С какво усещане са направили това англосаксонците, свидетелства
американският дипломат и идеолог на Студената война Джордж Кенън, характеризирал Балканите като „ярко неевропейска цивилизация“ (Цит. по: Иванова 2006: 21). Високомерният поглед върху тези отписани от Европа народи
личи и от британската сентенция, че „Балканите са място, където едно се говори, друго се прави, а трето се мисли“ (Драганов 2003: 322). На тази основа
Западът разглежда балканския манталитет като нещо нелогично, неефективно и
упорито съпротивяващо се на опитите за неговото облагородяване.
Едва през 60-те години на ХХ в. Западът започва да се опитва да вникне в
дебрите на балканската душевност, оценявайки по достойнство с Нобелова на-
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града за литература Иво Андрич (1964 г.) за талантливото и задълбочено интерпретиране на „Homo balкaniсus“. В богат философски контекст и с талантливо
перо Андрич показва далеч отиващите въздействия на онова, което заобикалят
европейците, защото гузно се досещат, че ще трябва да се сблъскат със собствената си отговорност за трагичната съдба на балканските народи – многовековното османско иго. Осмисляйки дълбоко миналото, Андрич стига до извода,
че Балканите са „междинна общност“, „мозайка от народи“, отделен самобитен
свят. Самият балканец за него е амалгама, получила се от многовековно етническо и религиозно смесване. Скупчени на тясното пространство на „комплексна
земя-мост“, жителите на полуострова са формирали един „Homo balkanicus“ с
„единен балкански дух“, който по душа, подсъзнание и битие не е нито западен,
нито източен, нито северен, нито южен. Балканският човек, според него, е наистина раболепен, консервативен, търпелив, малодушен, недоверчив, затворен и
на пръв поглед странен, но неговите особености и „духът на преклонената глава“
са закодирани от трезвия му реализъм и от здравата житейска философия да се
оцелее в тежките условия на чуждата робия. (Адрич 1963; Андрич 1964; Андрич 1982; Андрич 1983; Андрич 2002).
Но в условията на „Втората Студена война“ дълбоко вкоренените предубеждения към Балканите отново овладяват публичното пространство, като са предприети дори опити за „академичната“ им обосновка. „Характеризирани дълго
като „барутния погреб на Европа“, полуостровът наистина е оправдал името си“,
твърди в издадената през 1983 г. двутомна „История на Балканите“ американският професор по история Барбара Йелавич, като хвърля върху региона вината
за Кримската война, за Първата световна война и за Студената война (Йелавич 2003: 11).
Началото на демократичните промени в балканските страни от зоната на
новите демокрации (1989 г.) и краят на Студената война (1991 г.) пораждат големи надежди сътрудничеството на полуострова да получи импулс с акцент върху необходимостта от европеизация на Балканите (БСПП 1993; БПИ 1993).
Като цяло, обаче и след Студената война общобалканското сътрудничество
протича бавно, трудно и мъчително. Общата изостаналост на региона продължава да прави балканските държави силно зависими отвън. Затова те трескаво
наблюдават гигантската борба между големите сили след отхвърлянето на Ялтенската система на международните отношения за поредно преразпределение
на зоните на влияние. А наблюдаваното отново не носи утешение. Твърде бързо
се разбира, че Великите сили и този път няма да оставят широки възможности
пред балканските страни да вземат суверенни външнополитически и вътрешнополитически решения.
Желаният повод за нова намеса в балканските дела Великите сили виждат
в раздвижването на дълго потисканите етнически и религиозни малцинства.
Незаздравелите рани от миналото възраждат стари амбиции и пораждат националистически изблици, хитро подхранвани отвън. Реанимираните балкански
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национализми довеждат до непрекъсната ескалация на кризите на Балканите
(Вейга 1999: 233–278), всяка от които води до влошаване или замразяване на
балканското сътрудничество и е използвана като основание за намеса на Великите сили. Избрали отново Балканите за основно бойно поле помежду си, те
разцентроват държавите от полуострова чрез силен и разнопосочен натиск върху тях, което задържа модернизирането на страните от региона.
Користният подход на Великите сили към Балканите довежда и до друга
една предпоставка за поддържане на напрежение на полуострова – дисбалансът
на въоръженията на балканските държави (СБСВСВ 1995), наложен с Договора за обикновените въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ) от 1990 г., неговата актуализация от 1992 г. (ДОВСЕ 1-А) и Виенското споразумение за въоръженията в държавите, разположени по фланговете на НАТО (1996 г.).
Наред с етническите, религиозните и военните колизии, преобладаващата
част от Балканите (зоната на новите демокрации) изживява след Студената война продължителен икономически упадък. Уникалният преход от държавно-планова към пазарна икономика бързо ги свежда от средно развити до развиващи
се страни. Не сработват ефективно на Балканите рецептите на Международния
валутен фонд за бърза либерализация и рестриктивна парично-кредитна политика. На свой ред, стопанският упадък, както и високата социална цена на
реформите, предизвикват социална криза (висока безработица, масово обедняване, значителен спад в качеството на живота, срив в здравеопазването, образованието, науката и културата), а и морална криза (народите от новите балкански
демокрации са отпратени, по находчивия израз на Ралф Дарендорф, в „Долината
на скръбта“). Всеобхватната криза придава своеобразен развой на политическите процеси. Носталгията по миналото и неговите рецидиви правят необичайно
дълга раздялата на Балканите с комунистическия тоталитаризъм.
Тътренето на Балканите в опашката на общоевропейския процес възражда
тяхната стара слава на „барутен погреб на Европа“ и дава повод за разглеждането им като „заден двор на Европа“. От западната представа, че на Балканите
живеят хора с „колективна параноя“, израства пропагандното превръщане на
региона в плашило с разпространения в Западна Европа рефрен, че „всеки опит
за европеизация на Балканите ще доведе до балканизация на Европа“. Роенето на национални държави в полуострова, общата изостаналост на Балканите
и постоянното възпроизвеждане на несигурност в тях пораждат значителни
центробежни сили, които размиват естествените граници на региона. Някои
традиционно самоидентифициращи се и възприемани отвън като балкански
държави още от началото на 90-те години открито демонстрират политическо
бягство от полуострова. След провъзгласяването на своята независимост (1991
г.) Словения категорично отказва да бъде разглеждана като балканска държава,
аргументирайки това с вековната си обвързаност преди включването ѝ в пределите на Югославия с Централна Европа. Аналогична позиция възприема
впоследствие и Хърватска, макар тя да участва в балканските форуми поради
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специалните си отношения с Херцег-Босна в Босна и Херцеговина по силата
на Парижкия мирен договор от 1995 година. Като част от Централна Европа се
разглежда от 1992 г. и Румъния, позовавайки се на факта, че само 0.6 процента
от нейната територия е разположена на полуострова, въпреки че е сред неизменните участници в балканското сътрудничество (Чарояну 2004: 276–306),
очевидно в очакване на необходима балканска подкрепа по отношение на амбициите ѝ спрямо Молдова. Поради миналата си принадлежност към АвстроУнгария, от залагането на съвременните ѝ устои (1995 г.) Босна и Херцеговина
също се представя за централноевропейска държава и години наред предпочита
да участва в общобалканското сътрудничество като наблюдател.
Към средата на 90-те години на ХХ в. терминът „Балкани“ се превръща едва
ли не в „мръсна дума“ в европейския и световния политически лексикон. По повод затегналите се конфликти в Прикавказието западните медии ги характеризират все по-често като „Кавказки Балкани“, а мрачната си прогноза за опасните
последици от притока на емигранти в САЩ Бренд Нелсън поднася в книгата
си „Балканизирана Америка“ (Nelson 1994). Дори чешкият президент Вацлав
Хавел през 1993 г. ясно разграничава „Вишеградската група“ (Полша, Унгария,
Чехия и Словакия) от „традиционно възбудените Балкани“ (Цит. по: Тодорова 1999: 381). При невъзможността да избягат от региона безспорните балкански държави се ориентират през 1996 г. към бягство от термина „Балкани“. Така
се налага четвъртото по ред историческо наименование на региона – „Югоизточна Европа“. Тази игра на думи всъщност се оказва приемлива за балканските
народи, макар те без никакви притеснения да продължават да се самоидентифицират като „балкански“. Докато терминът „Балкани“ навява асоциации за
„Предориент“, „Югоизточна Европа“ подчертава европейската принадлежност
на полуострова. Свиване на балканския регион се наблюдава впрочем и в науката, която в търсенето на нова адекватна терминология пуска в обръщение формулата „Балканска Европа“ (Лори 2005). Като безспорно балкански балканистиката приема Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Македония,
Румъния, Сърбия, Турция и Черна гора. Често с балканския регион се свързват
Кипър, Молдова, Хърватска и Словения, а в някои случаи – също Унгария, Украйна и Италия.
При създалите се след Студената война нови обективни реалности и субективни пречки, Балканите продължават да се възпроизвеждат като разединен и
подчинен на различни зони на влияние регион. Полуостровът се оказва голям
залог за глобалните Суперсили САЩ, ЕС, Русия и Китай.
Най-резонни са балканските амбиции на Европейския съюз. Но изправен
пред неочаквано предизвикателство – възродените балкански национализми,
ЕС не съумява да намери убедителен и ефективен начин за тяхното обуздаване.
Опитите му да регулира сложните етнически, религиозни и политически противоречия в най-невралгичната точка на континента – разпадаща се Югославия
– попадат в задънена улица. Причините за безсилието на ЕС на полуострова не
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се крият толкова в „размирните Балкани“, колкото вътре в самия Съюз. Западноевропейците гледат през цялото това време на Балканите като на обречен „заден двор“ на Стария континент, като на „апендицит на Европа“, който в името
на нейното здраве е добре да бъде изрязан, като на нещо чуждо и дори опасно
за общоевропейския процес. В търсенето на нови териториални очертания на
Европа ЕС изключва балканските държави поради „културна несъвместимост“.
Това разбиране намира публичен израз в изявлението на председателя на Съвета на ЕС Вили Клаас от октомври 1993 г.: „Страните от Югоизточна Европа
принадлежат в културно отношение към съществувалата някога Византийска
империя. Те нямат демократични традиции и традиции на уважение към националните малцинства. По тази причина би било правилно да се ограничи разширението на Съюза до „културния кръг“ на западните държави. Разширението
трябва да бъде ограничено до културните граници между православните и католическите европейски страни.“ (Цит. по: Динков 2001: 13) Такъв един подход
налага възприемането на усилията на ЕС за регулиране на кризите като политика на външна по отношение на Балканите сила, а от вековния си опит народите
от региона са убедени в користта на всяка външна намеса.
За провала на Европа да разреши сама неотложните балкански проблеми
помагат доста и американците, които не просто наблюдават, а активно работят
това да се случи. Сценарият на събитията по декомпозирането на Югославската
федерация се повтаря с обидно еднообразие, навяващо на мисълта, че е писан
не само извън Балканите, но не и в Европа (Бараков 2001: 69–80). Съзнателното американско форсиране на дезинтеграцията на Югославия е мотивирано
от стремежа към превръщане на Турция в регионална Суперсила. Лишени от
реални основания за продължаване на европейското си „присъствие“ с краха на ОВД, СИВ и СССР, САЩ откриват в балканските конфликти повод за
намеса в Стария свят. Целта е ясно формулирана в изявлението на президента
Бил Клинтън от юли 1994 г. относно американската Стратегия на националната сигурност: „да се утвърждава ключовата роля на НАТО в Европа след Студената война“ (БПГД 1995: 63, 64). За обосноваване на „необходимостта“ от
американска намеса в Югоизточна Европа активно се използва баснята за изначалната войнственост на балканците и вродената им способност да се мразят
(Mestrovic, Goreta 1993). При това, Вашингтон залага на демонстрирания
от началото на югокризата западен подход към разпадането на федерацията.
„Дефинирането на югославската криза като чисто етнически конфликт се оказа
опасно тресавище, в което затъват всички опити за ефикасна външна намеса“,
констатира специалистката по Югославия Сузън Удуърд, като упреква Запада,
че подкрепя само едната страна от конфликта(Удуърд 2002: 22, 40). Заменяйки езика на дипломацията на ЕС с аргументите на силата, САЩ налагат чрез
НАТО своята воля в Босна и прокарват своя план, предвиждащ „териториално разпределение в проценти, като че ли става дума за капитала на предприятие“, както справедливо изтъква френският балканист доц. Бернар Лори (Лори
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2005: 176). Така се стига до Дейтънските споразумения (1995 г.), с които, по авторитетното мнение на американския проф. Франсис Бойл – личен съветник на
босненския президент Алиа Изетбегович, САЩ налагат в Босна и Херцеговина
палестинския вариант от 1947 г. (Бараков 1996: 78–81), последиците от който
са широко известни.
В третирането на балканските страни ЕС проявява силни колебания. Създадената през 1995 г. Международна комисия за Балканите с председател Лео
Тиндеманс – евродепутат и бивш премиер на Белгия, включва представители
не само на Европа (Франция, Великобритания, Германия и Полша), но и на Съединените американски щати. Направената от Комисията втора международна
анкета за положението на Балканите (септември 1995 – април 1996 г.) стига до
редица обосновани изводи и интересни предложения, включително за създаване на Южнобалканска конфедерация (НМ 1997: 139), но и до доста обезпокоителни за самите балкански народи преценки, които утвърждават убеждението
сред балканските държави, че проблемите на полуострова идват от желанието
на Великите сили да възстановят сферите си на влияние в региона (НМ 1997:
ХХІ).
През втората половина на 90-те години на ХХ в. балканските държави стават обект на остра конкуренция между ЕС, смятащ, че е в правото си да установи контрол над тази част от Европа, и САЩ, твърдо решени да наложат своята
ключова роля на стратегически важните Балкани. По идея на Франция на 13
декември 1995 г. стартира Инициатива на ЕС за Югоизточна Европа („Процес
Ройомон“), включваща 11 балкански страни (в т. ч. Унгария), 15-те държавичленки на ЕС, а също САЩ и Русия (ЕССМБ 1996; Ялнъзов 1997: 111–126).
Скоро обаче тя се натъква на конкурентна Инициатива на САЩ за сътрудничество в Югоизточна Европа („План Шифтър“), приета на учредителна среща в
Женева през декември 1996 г. с участието на балканските държави (без Съюзна
република Югославия), Унгария и Молдова (Динков 2001: 36–39). При това,
САЩ се опитват да организират военно сътрудничество между страните от
„балкано-ориенталската“ групировка (в концепцията на Самюъл Хънтингтън)
– Турция, България, Македония и Албания (Срещата на военните министри на
тези държави в Тирана през 1996 г.).
Притиснати между САЩ, ЕС и бранещата своите позиции в региона Русия, балканските държави правят опити да проговорят с общ глас пред външния
свят, поставяйки началото на Процес за сътрудничество в Югоизточна Европа
(от 1996 г.) (СМВРСЮИЕ 1996).
Но в хитро подхранвания отвън етнически конфликт в сръбската област Косово отново вземат връх американците, успели повторно да употребят НАТО
зад гърба на Съвета за сигурност на ООН за показно налагане на своята воля
на Балканите. Изявлението на британския премиер Тони Блеър от април 1999
г., че „Косово е на прага на Европа“ (Цит. по: Глени 2004: 7) показва, че на натовската акция се гледа като на разправа с нецивилизовани извъневропейсци.
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Наложената от САЩ намеса на НАТО в Косово има и друг важен резултат – по
волята на Вашингтон са изградени Многонационални сили за предотвратяване
на кризи и конфликти (11 септември 1999 г.) на Балканите, но вкарването им в
употреба при последвалите балкански кризи се оказва невъзможно поради разногласия и липсата на съгласуван механизъм за това.
Вторият американски урок е усвоен малко по-добре от ЕС, който започва
да разбира, че зад редуващите се провали на Балканите прозира „от 120 години
погрешна преценка и безразличие след Берлинския конгрес“ от страна на Великите сили към злощастната съдба на народите от полуострова (Глени 2004:
605). За първи път Европа поглежда на Балканите като на част от себе си. И този
внимателен поглед ѝ показва, че зона на нестабилност в Европа са не целите
Балкани, а само част от тях. Тъкмо тази част е обхваната от нова Инициатива на
ЕС за Западните Балкани (2000 г.), включваща бившите югославски републики
(без Словения) и Албания. По такъв начин, България и Румъния са извадени
от зоната на нестабилност, като с тях са започнати и преговори за членство в
ЕС (2000 г.). На основно преразглеждане е подложено дори отношението на
Обединена Европа към ислямска Турция с предоставянето ѝ на статут на страна кандидатка (1999 г.). По повод разцентроването на страните от региона между европейските и американските инициативи председателят на Европейската
комисия проф. Романо Проди заявява, че „фрагментарни инициативи и множественост в приемане на решения няма да допринесат за траен мир, възстановяване и стабилен растеж“ (Цит. по: Динков 2001: 41). За да вземе инициативата в свои ръце, ЕС налага създаването на Пакт за стабилност в Югоизточна
Европа (юни 1999 г.), функциониращ под егидата на ОССЕ, но при водещата
роля на Европейския съюз (Цачевски 2000: 55–78). Същевременно ЕС взема мерки за намаляване на американското влияние на Балканите, подписвайки
дори обща стратегия с Руската федерация (юни 1999 г.), реабилитираща напълно руския фактор в европейската политика.
Това позволява на ЕС да се изяви като водещ фактор при регулирането на
кризата в Република Македония (пролет–лято 2001 г.), прилагайки свой собствен подход, принципно различен от американския в Босна и Херцеговина.
Началото на ХХІ в. разкрива възможности за ново начало в живота на балканското общество. Възстановяването на социалнополитическото единство на
Балканите с падането на режима на Милошевич (есента на 2000 г.) и атентатите в САЩ от 11 септември 2001 г., развенчали мита за американската неуязвимост, довеждат до преразглеждане на отговорностите за Балканите. Поучен от
провалите си в опитите за регулиране на балканските кризи, опознал по-добре
особеностите на региона и осъзнал по-задълбочено обективните си интереси,
ЕС най-накрая разбира онова, в което подценяваните балкански народи отдавна са убедени – че европейската сигурност е невъзможна без сигурност на
Балканите, а балканската сигурност е възможна само в пределите на Обединена
Европа. Заявлението на председателя на Европейската комисия Романо Проди,
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че бъдещето на балканските народи е в ЕС (началото на 2003 г.) е подкрепено
от респектиращи практически стъпки. По силата на споразумение между ЕС и
НАТО (16 декември 2002 г.) европейците поемат мисиите на Алианса в Македония (2003 г.) и в Босна (2004 г.). А стартиралата през 2003 г. Европейска политика на съседство, подкрепена с Финансов инструмент за съседство, веднага
обхваща Албания, България и Турция, а от 1 май 2004 г. се разпростира върху
Румъния и Съюза Сърбия и Черна гора.
Но държавнополитическите елити на балканските държави са поставени
в положението да избират между непримиримите позиции на ЕС и на САЩ
по цял ред важни международни проблеми: американската Война срещу Ирак,
създаването и юрисдикцията на постоянно действащия Международен наказателен съд в Хага, ратифицирането на Протокола от Киото за екологичната сигурност и други. За да накаже непокорния ЕС, Вашингтон подхваща масирана
дипломатическа офанзива, като изопачава използваните и в американската литература научни термини „стара Европа“ (за обозначаване на Европа до края на
Студената война) и „нова Европа“ (фиксиращ състоянието на Стария свят след
Студената война) (Калео 2003: 15–27). В тези коректни термини през 2003 г.
шефът на Пентагона Доналд Ръмсфелд напъхва ново политическо съдържание,
като под „стара Европа“ разбира Западна Европа, а под „нова Европа“ – Източна Европа, включително югоизточната ѝ част.
Докато ЕС и САЩ се конкурират за влияние на Балканите, в тази геополитическа игра се намесва и Руската федерация. Показателно за повишения интерес на Русия към региона е изявлението на президента Владимир Путин от 25
юни 2007 г.: Балканите, набляга той, „винаги са били от особен интерес за нас.
И е съвсем естествено възраждаща се Русия да се върне тук.“ Тази амбиция е
подкрепена с включването на Русия във формираната през 2007 г. „Тройка“ на
ООН за статута на Косово (заедно със САЩ и ЕС).
Но политическият и държавен елит в повечето балкански държави трудно
съумява да постигне адекватен израз на желанието на народите от региона за
искрено и безкористно сътрудничество. По външни внушения се лансират различни конфигурации на сътрудничество, продължават да се полагат усилия за
съюзяване на едни балкански държави срещу други, предявяват се дори териториални претенции от една балканска държава към друга (ВПБ 1997: 66). Трудно
се преодоляват рецидивите на миналото, даващи основания за характеризиране
на балканското сътрудничество като „политическо дебнене, взаимно надхитряне, придобиване на едностранни изгоди и активно противодействие срещу положителни развития, облагодетелстващи другия“ (Генчев 1997: 5). Едва през
2008 г. е осъществена лансираната още в началото на 90-те години на ХХ в. идея
за създаване на общобалканска постояннодействаща политическа структура –
заменилият Пакта за стабилност Съвет за регионална сътрудничество, действащ под егидата на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа и включващ Молдова – традиционна в миналото част от балканския свят.
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Надеждите, че бъдещото развитие на Балканите ще бъде доминирано от ЕС
обаче бързо рухват. Вижда се, че САЩ далеч не са изчерпали възможностите
си за въздействие върху региона. Изразявайки позицията на Белия дом, заместник-държавният секретар по политическите въпроси Никълъс Бърнс заявява
през октомври 2005 г.: „Признаваме, че Западните Балкани са първостепенен
въпрос за ЕС, но ние сме сигурни, че няма да има никаква промяна в сегашния
жизнеспособен статут без динамична американска намеса.“(Дневник, 26 октомври 2005)
Под натиска на Вашингтон е договорено установяване на американски военни бази в намиращите се пред прага на ЕС Източни Балкани – в Румъния
(2005 г.) и в България (2006 г.). Въпреки категоричното несъгласие на Русия и
колебанията на ЕС, САЩ налагат едностранно обявяване на независимостта
на Косово (2008 г.) – опасен прецедент в международните отношения, аргументиран единствено с преобладаващото компактно малцинствено население. Нарастващи възможности за укрепване на влиянието на САЩ на Балканите осигурява и НАТО, включила в редиците си, наред с Гърция и Турция, България,
Румъния, Словения, Албания, Хърватска и Черна гора, като пред присъединяване е и намиращата се в ратификационна процедура Северна Македония. Балканските държави най-добре схващат, че членството в Алианса не носи трайно
решаване на собствените им проблеми, тъй като пред погледа им са обтегнатите
и крайно подозрителни отношения между Турция и Гърция, въпреки над половинвековното им членство в Северноатлантическия пакт. Чрез членството си в
НАТО балканските страни търсят по-висока степен на сигурност, свидетелство
за принадлежност към евроатлантическото пространство и най-вече път към
искрено желаното членство в Европейския съюз.
Голямото предимство в обозрима перспектива принадлежи на ЕС, доколкото тягата към него, за разлика от нагласите спрямо САЩ и Русия, се ползва с
широк консенсус във всички балкански държави (с изключение на Турция). Той
се основава на изстраданото убеждение, че сложно заплетените балкански проблеми могат да бъдат трайно и убедително решени чрез безпрепятствено общуване на единната балканска общност в рамките на Обединена Европа. Надеждата, че това наистина може да се случи, укрепва през последните години, с приемането на Словения, България, Румъния и Хърватска, както и на исторически
свързаните с Балканите Кипър и Унгария, с което се превъзмогва предишното
островно положение на Гърция в Обединена Европа. По повод започналите
преговори с Турция за членство в ЕС, даването на Македония на статут на страна-кандидатка и договарянето на Европейско споразумение за стабилизиране и
асоцииране с Черна гора, Сърбия и Босна и Херцеговина председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Дурао Барозу заявява (16 февруари 2006 г.),
че бъдещето на балканските страни, включително Албания и областта Косово, е
в Обединена Европа.
Но шокиращото едностранно обявяване на независимостта на Косово по-

Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов

495

казва за пореден път, че най-голямото предизвикателство пред бъдещето на
Балканите е все още неизясненото им положение в геополитическото пространство. То дори се усложнява с намесата за първи път и на Китай в битката
за Балканите. Стартираната от Пекин през 2012 г. Инициатива „16+1“ увлича
16 държави от Централна и Източна Европа, включително всички балкански
от зоната на новите демокрации (Лонг 2014: 109–120), а през 2019 г. към нея
се присъединява и Гърция (вън от нея остава единствено Турция, но Анкара
поддържа много тесни връзки с Пекин). Разбирайки, че това е предизвикателство пред американската доминация в субрегиона, Вашингтон дава през 2016
г. началото на Инициативата „Три морета“, предназначена за всички държави,
разположени между Балтийско, Черно и Адриатическо море (Енгдал 2018:
79–85). Фактът, че американската инициатива не получава обхвата на китайската (към нея отказват да се включат Албания, Босна и Херцеговина, Македония и
Сърбия), показва, че Китай има всички изгледи за успешно проникване в Централна, Източна и Югоизточна Европа. Както и че сблъсъкът в стратегически
важните Балкани между САЩ, ЕС, Русия и Китай тепърва предстои.
Положението на Балканите днес продължава да е все още доста сложно. Те
си остават най-слабо развития регион в Европа. Някои балкански столици все
още не са свързани с магистрали, железопътни и въздушни линии. Не е преодоляна културата на недоверие на полуострова, формирана от горчивото минало
(ПДБ 1995). Името на податливите на кризи Балкани продължава да се свързва
не толкова със сътрудничеството, колкото с фрагментацията и конфронтацията.
Но тежките проблеми продължават да идват от натиска на Великите сили, които все още не разбират, че при уникалното смесване от османско време „съществуването на държава-нация на Балканите е невъзможно“, каквото е главното политическо послание на изтъкнатия френски балканист проф. Жорж Кастелан
(Кастелан 2002: 593).
Битката за Балканите далеч не е приключила и никак не е изключено този
европейски регион да се превърне отново в обект на сделка между Великите
сили. Най-големи рискове крият разразилите се след Студената война „нефтени
войни“ и „газови войни“ между САЩ, ЕС и Русия за транспортиране на петрол
и природен газ от Русия и района на Каспийско море на запад, което по необходимост трябва да премине през Балканите. Сред големите предизвикателства
пред бъдещето на Балканите е и проблемът с ислямските държави: намиращата
се изцяло на полуострова Албания и здраво стъпилата в Югоизточна Европа
Турция, макар само с 3 процента от своята територия (Бабина 2006: 87–116),
мюсюлманско Косово, ислямизирана Босна и Херцеговина и нарастващите ислямски анклави в Северна Македония и България.
Като се има предвид изкушението на Великите сили да действат за постигане на собствените си интереси, дори в разрез с международното право, твърде
рисковано е да се твърди, че на балканските кризи е сложен край. Продължаващото преначертаване на политическата карта на Балканите след Студената
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война подклажда тлеещите великодържавни тежнения в Албания, Хърватска,
Румъния, България, Сърбия и Турция. На полуострова продължават да тлеят
немалко огнища на напрежение. Общо е съмнението в жизнеспособността на
Босна и Херцеговина, която според Дейтънските споразумения е „единна държава“, но общностите са в перманентно състояние на „вътрешна Студена война“ (Калфова 2004: 73 сл.). Във връзка с кризата в Македония бившият американски държавен секретар Хенри Кисинджър и бившият британски външен
министър Дейвид Оуен лансират идеята за разделяне на страната между някои
нейни съседи (Бараков 2001: 79). Някак неусетно, малка и изостанала Албания се превръща в един от главните политически актьори на Балканите, който
с помощта на САЩ и на Организацията за ислямско сътрудничество открито
се стреми към обединение на албанците от Косово, Сърбия, Черна гора, Македония и Гърция около албанската държава (Митев 2001: 5–20). Етническите
малцинства на Балканите продължават да са „ябълка на раздора“ в двустранните
отношения: Албания има териториални претенции към населени според Тирана с албанци области в Гърция, Сърбия и Черна гора; Турция открито подкрепя
мюсюлманските общности на Балканите, прибягвайки до намеса във вътрешните работи на съседни и несъседни страни; Румъния не се е разделила с идеята за
„връщане“ на Южна Добруджа; Белград представя българите в Западните покрайнини като „шопи със сръбско потекло“; Атина, Анкара и София спорят за
третирането на помаците. Съществуват и дублетни държавни формирования на
една и съща исторически формирала се нация: Сърбия и Република Сръбска в
Босна и Херцеговина, Република Хърватска и Херцег-Босна в Босна и Херцеговина, Албания и Косово, Румъния и Република Молдова, България и Република
Северна Македония, Гърция и Република Кипър, Турция и т.нар. Севернокипърска турска република (Първанов 2002: 29–48). Очевидно не е приключило прекрояването на политическата карта на Балканите (Георгиев 2000: 244).
Съединените щати и ЕС вече обсъждат варианти за размяна на територии между Косово и Сърбия. Реална е опасността от роене на държавите в и без това
мозаичните Балкани, което е в дисонанс с процеса на обединяване на Европа.
Обстоятелството, че полуостровът остава и днес неспокойна част на Европа и
източник на перманентна нестабилност, неговата несигурност и непредвидимост отблъскват или възпират потенциални инвеститори в региона. А това, на
свой ред, препятства преодоляването на изостаналостта на Балканите.
В наши дни най-силно се чувства доминиращото влияние на САЩ над балканските страни. Но то отдавна е в процес на ерозия. Защото въз основа на трагичния си опит след Студената война народите от региона определят балканската политика на Вашингтон като пироман-пожарникар, стремящ се да подпалва
конфликти в различни части на полуострова, за да си намира повод за намеса
във вътрешните работи на балканските държави в името на „погасяването на
пожара“. И защото зад „благовидността“ и „хуманността“ на американските военни намеси разпознават цялата им корист – достатъчно е да си спомним случая
с американската намеса в Косово: САЩ изграждат в независимо Косово най-
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голямата своя сухопътна военна база не само в Югоизточна, но и в Централна и
Източна Европа; най-големият публичен сектор в Косово – пощенските услуги,
стават собственост на частната фирма на Мадлин Олбрайт – държавен секретар
на САЩ по време на бомбардирането на Съюзна република Югославия заради
Косово, а мините в Косово – собственост на частната компания на Уесли Кларк
– американския генерал, командвал операцията по бомбардирането на Югославия. И още – защото постоянно усещат американското високомерие, арогантността на тяхната дипломация и продължаващото възпроизвеждане от страна
на Вашингтон на негативния образ на Балканите (напоследък започна дори да
алармира за „опасност от балканизиране на Америка“ по повод сепаратистките
движения в няколко щата на САЩ).
По-позитивни в съзнанието на балканската общност са образите на Русия
и Китай. Всеки непредубеден балканец си спомня за изключителната роля на
Русия в освобождаването на Балканите от османско господство и разпознава
истинския смисъл на нагнетяваната от САЩ русофобия – цяла Източна Европа да бъде превърната в свлачище, прекъсващо пътя между ЕС и Руската федерация, за да бъде държана Европа като вечен американски протекторат. И добре
разбират както значението на единния европейски пазар за Русия, така и привлекателността на огромните ѝ природни ресурси и големия ѝ потребителски
пазар за ЕС, а също взаимната заинтересованост от стратегическо сътрудничество между ЕС и Русия, без което континентът не може да разчита на сигурност,
стабилност и просперитет. Както и това, че именно през Русия минава китайския „Път на коприната“ към Европа. Силата на политиката на Пекин на Балканите е в превръщането на Китай в „раболницата на света“, в огромните финансови ресурси, които предоставят на балканските страни помощ, непосилна
дори за Европейския съюз. Сериозна инвестиция в бъдещето е общият за Русия
и Китай стремеж към взаимно изгодно сътрудничество с балканските държави,
без поставяне на идеологически, политически и други условия.
Оценявайки съвременните реалности, днес всички балкански държави без
изключение свързват бъдещето си със своето членство в Европейския съюз
(БЕИ 2001). Едва ли има друга компактна група страни на Стария континент,
която да изпитва такъв пиетет към Обединена Европа, да се ползва с такава
безрезервна обществена подкрепа в стремежа си към ЕС, да свързва всичките
си надежди с общото европейско семейство. Изстрадали, премисляли и преосмисляли своя горчив исторически опит, както и успешното историческо помирение между Франция и Германия в рамките на ЕС, балканските народи са
напълно убедени, че сложно оплетените религиозни, езикови, етнически, културни, икономически и политически проблеми на полуострова могат да бъдат
разрешени не чрез прекрояване на границите, а с тяхното отваряне. Вдигането
на границите има потенциала да трансформира малцинствата от основен проблем в междудържавните отношения в „живи мостове“ за пълноценно сътрудничество в региона. „Опитът от последните години недвусмислено показва, –
изтъква вицепрезидентът на България Тодор Кавалджиев, – че подобряването
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на отношенията между балканските страни е възможно само по пътя на тяхната
европейска интеграция. Само визията за членство в Европейския съюз може да
накара отделните държави в региона да изоставят своите предразсъдъци един
към друг. Никаква регионална интеграция не е възможна, без общоевропейската.“ (Кавалджиев 2001: 9).
Устремени със сърце, мисъл и воля към ЕС, балканските народи очакват
не просто да бъдат чути, а разбрани от Европа. Те са в правото си да се надяват европейците да превъзмогнат старите превратни стереотипни представи за
балканския свят. „Искрено ме смущава, че населението на Централна и Западна Европа разглежда този регион (балканския – Н. А.), а с него и обитаващите
го хора в негативна светлина или поне със съмнение“, пише в началото на ХХІ
в. ръководителят на Института по история на Югоизточна Европа в Университета „Карл-Францен“ в Грац проф. Карл Казер (Казер 2003: 9). Балканците
очакват историческата им среща с европейците да бъде среща на равноправни.
Те искат да напомнят на европейците многобройните основания за собствената
си гордост. Балканските народи искат да помогнат на европейските да изживеят
историческата си амнезия. Балканците очакват от европейците, вместо да превръщат Балканите в плашило, да вникнат добронамерено в истинската драма на
тяхното положение, включително след Студената война, когато са принудени
да вземат всяко по-съществено решение под натиска на световната Суперсила
САЩ, на най-влиятелната европейска организация – ЕС, на завръщащата се
в Европа Русия и на нахлулия в Източна Европа Китай. Балканската общност
приема благосклонните забележки за нейната изостаналост, но настоява да се
знае, че това не е нейна вина, а нейна беда, като проявява стремежа си с помощта
на по-развитата европейска култура да се облагороди. Същевременно „Homo
balkаnicus“ държи да се знае, че не би искал да се превърне в някакъв стандартизиран европеец, а да остане верен на балканското очарование с цялото исторически утвърдило се многообразие, с колорита на балканската душевност.
Балканската общност не е загубила своето достойнство и не приема несправедливи укори на Запада за „проблеми“, свързани с въздействието на византийската културна традиция. Тя добре помни, че Византийската империя не само
не се отличава принципно от Римската, чието естествено продължение е, но доказва по-висока степен на развитие, което ѝ осигурява хилядолетна жизненост
след завладяването на Рим и водеща позиция в европейския свят. За балканския
човек са странни, меко казано, упреците за липса на традиции в отношенията
с малцинствата, след като прогонените от Западна Европа евреи (ХІІІ–ХVІ в.)
намират убежище на Балканите и живеят до днес почти безпроблемно със старите жители на полуострова (Шугър 2003: 381 сл.); след като натирените като
животни от Западна Европа роми (ХV–ХVІІ в.) намират добър прием на Балканите, възприемайки ги до наши дни като своя „втора родина“ (Лиежоа 1999);
след като до края на ХІХ в. западноевропейците разглеждат славяните като „варвари“; след като през последната четвърт на ХІХ в. в Западна Европа се разгаря
дебат за експулсиране на малцинствата; след като дори една Франция премахва
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срамната търговия с роби едва през 1848 г., а Германия затваря група жени от
Самоа в зоологическа градина през 1904 г. (Дейвис 2005: 828, 859); след като
Западна Европа ражда човеконенавистническия фашизъм. Учудващи за „Homo
balkanicus“ са високомерните уроци по демокрация от новия отвъдокеански
стратегически съюзник – единствената държава в света, употребила атомно оръжие срещу мирно население (за което още не се е извинила на Япония); страната, използвала в химическите си войни (Виетнам, Косово, Сърбия, Афганистан,
Ирак) диоксин и обеднен ураний, продължаващи да убиват и днес (за което не
са поели своята отговорност пред пострадалите, включително своите ветерани
от войните) (L’AOV 2005); държавата, чието ЦРУ под ръководството на Белия
дом организира държавни преврати, операции по физическото ликвидиране
на неудобни на Вашингтон държавни ръководители и опозиционни лидери заедно с хиляди техни поддържници и установяване на власт на диктаторски, но
послушни режими по света; страната, държала в безправие чернокожото си население, забранявала междурасовите бракове и практикувала линчуването без
съд и присъда със знанието на властите до втората половина на ХХ в. (за което
още не е поискала прошка от своите граждани); държавата, допуснала за първи
път мюсюлманин в своя парламент едва през ноември 2006 г.; страната, поддържаща до днес многохилядни официални и частни армии по цял свят, както и
мрежа от тайни затвори в чужбина (за да избегне американската юрисдикция и
прилагането на Женевските конвенции за правата на задържаните), в които незаконно отвлечени от ЦРУ граждани на други държави са подлагани години наред на нечовешки изтезания по подозрения в терористична дейност, без да им
е повдигано обвинение; държавата, която в ХХІ в. е със законодателство против абортите, практикува смъртното наказание и дава право на специалните си
служби да убиват без съд и присъда навсякъде по света в името на собствената
си сигурност; страната, водеща „вечна война за вечен мир“ без мандат на ООН
срещу суверенни държави, които не са осъществили акт на агресия. Неуместни
за балканската културна общност са и опитите за поучения от страна на Кремъл
при горчивия опит от стремежа на царска Русия към Проливите и от доктрината
на „ограничения суверинитет“ на съветска Русия спрямо съюзниците ѝ, а и
предвид крехката все още демокрация в днешната Руска федерация.
Народите на Балканите не са злопаметни, но търсят справедливост. Затова
внимателно следят ръста на евроскептицизма в западните предели на континента. Зад благовидните обяснения на съпротивата срещу разширяването и задълбочаването на европейската интеграция (реакцията срещу евробюрокрацията,
несъвършеното разпределение на бюджета на ЕС, пълзящото ограничаване на
държавния суверинитет и пр.) те разпознават загатнатите и недоизговорени дълбинни причини: представата, че на Изток, особено на Балканите, битуват номади, които с нетърпение очакват да се юрнат на Запад, за да разрушат плодовете
на цивилизацията; страха от по-нататъшно разширение на ЕС с включването
на православни и славянски държави, на страни с най-голям относителен дял
на цигани в света, както и на ислямска Турция; опасенията, че разширяването
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на ЕС ще тласне потенциалните нови работни места в евтините икономики на
страните от Югоизточна Европа; нежеланието на най-богатите да направят минимални жертви в името на европейската интеграция на по-бедните (не само по
тяхна вина) страни.
Балканските народи не чакат подаяния от Европа. Те ѝ дават възможност
да компенсира прегрешенията си към тях, което същевременно би било получаване на шанс на Балканите за сигурност, стабилност, добросъседство и достойно място в семейството на европейските народи. С твърдата убеденост, че
неизбежните издръжки на страните от ЕС ще са стратегическа инвестиция на
Европа, резултатите от която ще почувстват още сегашните поколения европейски граждани.
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КОМПЮТЪРНАТА АРХИВИСТИКА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ЗА
АРХИВНАТА ТЕРМИНОЛОГИЯ
Андриана Нейкова
COMPUTER ARCHIVAL STUDIES AND THE CHALLENGES FOR ARCHIVAL
TERMINOLOGY
Andriana Neikova
Аbstract: The purpose of the presented article is to introduce the terminology system of Bulgarian
computer archival studies which is a strategic field in the development of the archival and information
sector as a whole. The accent here is put on the new terms and word phrasings directly influenced by Informatics, Information Technologies and Communications which however are not clearly defined from
the archival studies point of view. The regulation process of the fundamental archival terms influenced
by Information Technologies and Communications is carried out in two directions:
– digitalization of the information resources of the national historical archives in parallel with their
transformation in electronic digital environment;
– standardization of the new archival terms and word phrasings regarding the electronic documents
(e-documents) as product of the e-government which are also subject to systematic archiving – on institutional level and long-term archiving for historical purpose.
Documents in this format, however, are still not included in the composition of the National Archival
Fund (which is a synonym of National Archival Heritage). There is still no archival interpretative
glossary as opposed to the foreign publications in this format.
The conclusion is that there are serious challenges in the context of the technological innovations in the
contemporary network society.
Keywords: Computer archival studies, Information Technologies and Communications, Archival
Interpretative Glossary, fundamental archival terms, Network Society

Терминологичните системи на отделните науки и научни дисциплини са иманентна част от процеса на развитие в посока на тяхното обособяване, като специализирано научно познание със собствен обект, философия, предмет, задачи
и методически инструментариум. Също така, регулирането и стандартизирането на понятийния апарат и терминология във всяка научна област е предпоставка за по-бързото усвояване на теоретичните постижения и технологични иновации. В резултат се отстраняват редица противоречия и проблеми, породени от
наличието на архаични или многозначни термини, включително и заимствани
от други научни области, които първоначално са малко познати, а съдържанието им е недостатъчно изяснено в новата област на знанието и практиката
Съвременната архивна терминологична система също е индикатор за равнището на компютърната архивистика, при цялата условност на този термин,
с който в случая се обозначава водещото стратегическо направление за архивно-информационния сектор. Трябва да се отбележи, че в края на 80-те години на отминалия век информационните технологии и комуникации (ИТК) и
у нас инициират промени във всичките му съставни компоненти: теоретична
архивистика (в см. Архивология – Наука за архивите); архивните институции;
университетското архивно образование и професията архивист, свързана с фор-
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мирането, опазването и използването на националното ни архивно наследство,
като съществена част от колективната историческа памет.
Следователно разглежданата тема представлява интерес не само от теоретична гледна точка, но и в приложен аспект.
Що се отнася до състоянието на архивния ни понятиен апарат и терминология, те ще бъдат разгледани в два аспекта. Първият обхваща процеса на регулация на фундаменталните понятия от областта на класическата архивна теория и
практика под влияние на ИТК във връзка с цифровизацията на информационните ресурси на архивите. Вторият е свързан със стандартизирането на новите
архивни термини и словосъчетания, свързани с жизнения цикъл на е-документи, в това число и системното им архивиране. Самото взаимодействие между
класическата архивистика и компютърната архивистика е пресечната точка при
извършващата се трансформация на документите и архивите в електронната цифрова среда.
От друга страна, автоматизираните системи за управление, функциониращи
в административната сфера, се основават на сегашните мрежови технологии и
мобилни комуникации. Съответните учрежденски оперативни цифрови архиви са ценни ресурси за всяка организация/администрация, която използва информация в електронен формат, но вече без значение мястото на съхраняване на
е-документи, свързани с е-управление. При това, в световен мащаб тенденцията
за преминаване към безхартиен автоматизиран докуменооборот е необратима.
При тези условия националните исторически архиви са заинтересувани да
запазят позициите и професионалните си компетенции при първоначалния
подбор, регистрация, описание и учрежденското съхраняване на е-документи/
цифрови записи на фондообразувателите си, за да си гарантират впоследствие
системното комплектуване на исторически ценните е-документи. Както е известно, от 1 януари 2019 г. всички администрации в държавната сфера у нас вече
обменят документи само по електронен път чрез електронната си поща, а през
2021 г. държавните ни архиви следва да започнат да комплектуват е-документи, които представляват интерес за Националния ни архивен фонд (НАФ), а не
техния хартиен еквивалент, каквито са сегашните методически регламенти.
Трябва да се отбележи, че повечето от новите архивни термини и словосъчетания в областта на компютърната архивистика са заимствани директно от информатиката, мрежовите технологии и мобилни комуникации. Понастоящем
същите вече се използват във връзка с актуализирането на нормативно-методическата уредба на държавните ни архиви. Не разполагаме обаче с архивен тълковен речник, като контролиран списък, в който тези термини да са дефинирани
и систематизирани с оглед присъщите им семантични, йерархични, асоциативни или еквиваленти връзки. Освен това, дефинирането на въпросните термини
у нас невинаги е релевантно на международните професионални архивни стандарти относно жизнения цикъл на е-документи, които са средство за управление, информационни източници и обект на архивиране – оперативно на учре-
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жденско равнище и дългосрочно с историческа цел. Чуждестранните речници и
справочни издания, които представяме по-нататък в текста, биха могли да послужат като модел при разработването на подобно издание у нас.
Терминологичната система в областта на компютърната ни архивистика
отразява спецификата в развитието на архивно-информационния сектор у нас
в условията на мрежовото общество (МО), което до неотдавна наричахме информационно общество (Нейкова 2007: 238–261). Що се отнася до знаковите
постижения в света на високите технологии, в случая те се визират и като своеобразен маркер за очертаване на основните етапи в този непрекъснат процес
под влияние на научните и технологични иновации в обществото. Целта е да се
проследят съответните трансформации на документите и архивите, като обект
на съвременната Архивология, която е сложно интегрално научно познание.
Избраният подход позволява да се определи в сравнителен аспект състоянието на съвременната ни архивна терминологична система, в това число и нерешените проблеми, респ. предизвикателствата за българските архивисти и заинтересуваните институции и специалисти.
Повратна точка в развитието на споменатото информационно общество (ИО)
е стартирането през 1960 г. на Internet (Интернет). Тогава правителството на
САЩ финансира различни изследователски проекти на военните институции
в страната с цел изграждане на устойчиви и разпределени компютърни ресурси
и мрежи с различен обхват. Самият термин Internet за първи път се използва
през м. декември 1974 г. по повод описание на междумрежово свързване в единна глобална компютърна мрежа.
Днес Интернет е глобална система, респ. мрежа, включваща различни мрежи: локални мрежи (Local Area Networks – LANs); градски мрежи (Metropoliten Area Networks – MANs); глобални мрежи (Wide Area Networks – WANs).
Известно е, че обменът на информация/данни в Интернет се извършва по
установени правила, наричани информационни стандарти. Връзката между
компютрите в мрежата се осъществява с помощта на протоколи (в см. съвкупност от информационни стандарти), всеки от които отговаря за отделна мрежова услуга.
От самото начало досега Интернет няма централизирано управление по отношение техническата реализация на достъпа и предоставяните услуги, а всяка
съставна мрежа използва собствени стандарти и протоколи.
Благодарение на международните усилия още през 90-те години мрежовите
технологии се усъвършенстват. През 1991 г. необходимостта от по-гъвкав обмен
на значителни количества информация довежда до изобретяване на приложението World Wide Web (WWW) и Hypertext Transfer Protocol (HTTP – основният протокол за достъп в WWW). Днес на тази технология са базирани всички
уеб-сайтове (англ. Web site – колекция от уеб-страници, свързани с конкретна
тема или собственост на организация, група или отделен човек) и уеб-приложе-
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ния (Web based application – софтуер, който работи във или взаимодействие с
Web site в Интернет).
Създател на приложението WWW и протокола HTTP е англичанинът сър
Тим Бърнърс – Лий (Sir Timothy John Berners – Lee,1955). По същото време той
е сътрудник в Европейската комисия за ядрени изследвания – CERN, (Швейцария), занимавайки се с проблема за обработка и предоставяне на резултатите от
научни изследвания в реално време. Така измисля световната мрежа за отворени и свързани данни: научни, лични, новини и др.1
Освен това, той патентова изобретението си като: свободна за потребителите и независима платформа. По този начин защитава мрежовата неутралност,
която, според него, е основно човешко право. Днес сър Тим Бърнърс-Лий оглавява международния консорциум, който продължава да създава стандарти за
Web WWW).
В архивно-информационния сектор значението на термина платформа се
изяснява през 2010 г. Заслугата е на Мари-Ан Шабен, която е признат специалист по. международните архивни информационни стандарти, а също и университетски преподавател по архивистика с дългогодишен практически опит
във френските архиви. За целта тя включва в специално разработения речник
59 архивни термина, като към всяко определение добава статия с обяснения,
коментари и примери за смисловите различия при употребата на дадения термин на френски и английски език. Визираният термин платформа е дефиниран
като: съвкупност от програмни средства, които осигуряват приемането, защитата, дългосрочното съхранение на е-документи, описани така, че да е възможно намирането, използването и управлението им в съответствие с правилата и
потребностите на техните собственици (източници на комплектуване (Chabin
2010: 31–32). В съдържателната статия допълнително се уточнява, че платформата от архивна гледна точка изпълнява ролята на хранилище на е-документи,
подобно на традиционното хранилище за хартиени и аудиовизуални документи.
Авторският речник на М.-А. Шабен, който се разпространява базплатно, но
задължително специализираната литература трябва да се цитира авторът и актуалната версия от 2010 г., е преведен на руски език (Хорхордина, Прозорова
– версия: февраль 2010).
През 2018 г. същият е включен и в сборника: Архивная терминология.
Франко-русские архивные словари (Петрова 2018: 44–47). Съставителите
уточняват, че изданието е предназначено за учебни цели във връзка със съвместната френско-руска Магистърска програма за подготовка на архивисти в РГГУ
и Школата на хартите към Сорбоната, Париж (Буат, Хорхордина, Прозорова 2018: 7–11).

1
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Използването на термина глосар: (лат. glossarium – сбирка, от гр. glossa – език,
тълковен речник на остарели и малко познати думи в древен текст; сборник от
тълкувания на закони и юридически актове) в заглавието на френския речник,
а също и в руския сборник, е допустимо, въпреки че, както е известно, най-ранният глосар е дело на шумерите преди около 2500 г. пр. Хр. Те първи започнали
да съставят кратки списъци на трудните за разбиране думи в съхранените стари
текстове, които обаче с течение на времето изчезнали от езика им. Ето защо писарите добавяли коментари и обяснения за такива думи в копията на древните
ръкописи, които изготвяли. По култови или други съображения тези текстове
се считали за особено важни, а допълнителните речници се разполагали в края
на съответния текст.
В античния свят и през средновековието съставянето на глосари продължава: под формата на сбирки от неизвестни думи или изрази – т.нар. тълковни глосари, както и сбирки от преводи на думи от друг език – преводни глосари.
Поради специфичното мегалингвистично значение на глосарите, още преди откриването на книгопечатането през XV в. целенасочено били изготвяни и
много техни копия.
Връщайки се към историята на мрежата с оглед влиянието ѝ за развитие на архивно-информационния сектор, се налага да припомним, че след сливането на
приложението WWW с Internet става възможно създаването на първия в света
уеб – сайт – info.cern.ch. Днес Web WWW е глобален набор от хипертекстови
документи (англ. Hypertext – нелинейно показване и възстановяване на информация на екран). Отделният хипертекст може да се състои от текст, графика, видео, звук, анимация, мултимедия и интерактивно съдържание.
Хипертекстовете логически са взаимосвързани чрез хиперлинкове (англ.
Link – връзка, свързване на два компютъра чрез модем, кабел или в мрежа; част
от текст или графика в уеб страница, която осигурява достъп до друга част в Интернет), вградени в дадения хипертекст/докумет или уеб-страница.
Софтуерните системи и протоколи, предназначени за Web WWW, позволяват поддържането на произволни хипервръзки, а също унифицират и максимално улесняват процеса на търсене, включително и комбинирането на данни/
информация. Посочените данни/информация не са идентични с термина документ, който, независимо от формата си, носителя и начина на фиксиране на съответната информация, винаги ще си остане средство за управление и обект на
архивиране. Проблемът е, че при е-документи трябва да се осигури целостта им
и достъпа до информацията, а не физическото опазване на носителите, което е
основно изискване за традиционните текстови документи на хартия (Ларин
2011: 27,04.2011 – vnidad.ru/Downloads/news/Izhevsk.ppt).
Уеб-услугите използват протокола HTTP, за да позволяват на софтуерните
системи да комуникират при обмена на данни. За целта Уеб браузери (англ. Web
browser – предназначен за разглеждане на документи, написани на HTML), което означава, че всички страници в приложението World Wide Web показват
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информация от Интернет във вид на текст, изображения, запис на звук, мултимедия и др. А уеб-браузерите: Internet Explorer, Mozill Firefox, Sofari и Google
Chrome, позволяват на потребителя да навигира от една уеб-страница до друга
чрез хипервръзките, вградени в документите.
Освен това, през толкова успешната в историята на сегашните мрежови
технологии 1991 г. се случват и други важни събития: създава се Интернет общество (Internet Society – ISOC); американското правителство официално се
включва в изграждането на световната информационна супермагистрала/глобална мрежа. В електронната цифрова среда информацията, като глобален стратегически ресурс, изпълнява редица нови функции в обществото. Резултатите
не закъсняват. Още през 1995 г. в мрежата за първи път се появяват рекламите,
онлайн банкирането и електронния пазар, което превръща Интернет в средство
за бизнес. Възниква нов вид икономика, която днес обозначаваме с термина цифрова икономика. Характерно за нея е, че производителността и конкурентността на отделните единици и стопански субекти: фирми, региони и държави,
зависят от способността им да генерират, обработват и използват информация,
основаваща се на познанието.
Интернет предоставя и други мрежови услуги: електронна поща, социални
мрежи, мобилни приложения, мултиплейър игри, интернет телефония, споделяне на файлове, а също и облачни изчисления или изчисления в облак (англ.
Cloud computing).
Терминът облак, с който се обозначават технологичните услуги, предлагани
през Интернет, е метафора за мрежа. Всъщност облачна технология е бизнестехнологичен модел, който прави възможен мрежовия достъп до споделени
ресурси от вида: интернет мрежи, сървъри, хранилища за масиви от данни и
софтуерни приложения, но с минимално участие и управление от страна на доставчика/провайдър (англ. Internet Service Provider – ISP). За целта данните се
предоставят по предварително споразумение чрез отдалечен компютър, с който
потребителят се свързва с Интернет чрез предоставената му специална комуникационна линия. Съответното търговско предлагане най-често отговаря за определено ниво на обслужване при правене на бизнес.
Идеята за облачните изчисления датира от 1961 г., когато Джон Маккарти
( John McCartny, 1927–2011), който работи в областта на създаване на изкуствения интелект, публично споделя убеждението си, че някой ден специфични
приложения ще могат да се продават чрез удобен бизнес модел, подобно на водата и електричеството2.
Инфраструктурата на отделните облаци включва данни, които едновременно са и точка за достъп за потребителите им. Съществуват различни изчислителни облаци, а именно: обществен облак (Community Cloud), хибриден облак
(Xybrid Сloud), частен облак (Private Cloud) и други. Предлаганата чрез всички
тях мрежа за уеб-услуги през Интернет чрез специфични уеб-приложения е с
2

https://www.wikipedia>wiki>John_McCartny
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гарантирано качество и в началния етап на по-ниски цени.
По този начин развитието на глобалната мрежа е насочено към структурно
преобразуване на публичната информация с цел предоставяне на отворен и свободен достъп до данни за всички сфери – политика, икономика, култура, наука,
образование и т.н. В резултат на сегашния етап Интернет е най-удобната мултимедийна платформа за обмен на информация в обществото, а технологизирането и универсализирането на процеса променя начините на взаимодействие на
потребителите.
За сравнение: първите компютърни мрежи функционират в комуникационна среда, в която няколко компютърни устройства споделят само един канал за обмен на данни и връзка към дадена Електронноизчислителна машина/
Електронноизчислителен център. Много скоро обаче, благодарение на агрегацията: лат. aggregation – присъединяване; процес на обединяване на различни
елементи в една система; един от начините за асоцииране на един обект с друг.
В областта на програмирането започват да се създават по-ефективни отворени,
универсализирани и разпределени мрежови компютърни ресурси и цифрови
приложения.
През 2017 г. в специализираната литература се появява терминът Giga
World, с който се обозначава поредната технологична революция, основаваща
се на киберфизически системи (Харизанова 2018: 177–178). Съществено се
разширява потенциала на цифровите приложения, предназначени за мрежата:
GigaApplications чрез GigaNetworks, които започват да се използват за програмиране на т.нар. виртуална реалност (англ. Virtual Reality – VR). Споменатият термин Virtual Reality започва да се използва във връзка с дигитализацията/
цифровизацията в областта на комуникациите и медиите в средата на 90-те години. Целта е трансформиране на съществуващата информация, без значение
видът на записа и носителят, в информационни елементи, предназначени за
компютри и мрежи. В случая с него се обозначава един нереален свят или поточно нефизическа реалност, създадена чрез компютърни системи в съчетание
с аудио-визуална апаратура, включително и приложението на технологиите за
3D/3600, както и за виртуално асистиране, добавена реалност и др. Чрез тях
директно се въздейства на сетивата на хората, посредством споделена дигитална медия за обмен на информация и цифрови кодове. Резултатът е създаване на
технологично симулирана среда, като за целта образите се проектират не върху
монитора, а се възприемат с помощта на специално създадени технически устройства и приспособления (англ. Gadgest – гаджети). В резултат, колкото и да е
парадоксално, виртуалността прави цифровите технологии и комуникации все
по-реални, като непрестанно увеличава влиянието им в света. Наличието обаче на алгоритмите на изкуствения интелект в сферата на битовата електроника
променя драматично нравствения опит на човека относно избора на духовните
и социални източници, които ни формират като личности. При тези условия
собствения ни мозък, телефон и облачни компютърни услуги се смесват в един
супермозък, въпреки стремежът на философската етика да запази самооценката
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на човешкия избор (Михайлов 2018: 20).
Усъвършенстването на инструментариума за дигитализация прави възможно преминаването към т.нар. постдигитален свят (Post-Digital), като среда и
част от живота на човека. Извършването на глобално технологизиране във връзка с обмена на информация е доказателство за успешно преодоляване на още
една от научните, философски и технологични граници на познанието, както и
за възможностите на цифровите технологии. Това позволява да се предоставят
на дигиталните потребители все повече илюзии, респ. WR, като технологична
симбиоза между реалното и виртуалното.
Терминът илюзия (лат. illusion – измама, през фр.; илюзорен – невярно,
изопачено възприемане на действителността; измама на сетивата) не изисква
уточнения при използването му във връзка с обмена на цифрова информация,
включително и архивна информация. Възможна е обаче аналогията с философското учение илюзионизъм, привържениците на което считат, че в основата на
всяко познание и дейност лежи измамата, илюзиятa (Милев, Николов, Братков 1978: 280). Основанието за подобно твърдение е, че потребителят, който
се включва в дадена WR, която е симулирана среда, всъщност участва илюзорно
в обмена на информация/данни.
В тази връзка е коректно да се припомни, че цифровите технологии невинаги се възприемат еднозначно В началото на предишния век, когато се появява
терминът технологична цивилизация/техногенна цивилизация, специалистите
предупреждават за потенциална опасност от зависимост и подчинена роля на
Човека спрямо Техниката/Машината (Харизанова 2007: 22–31). През 1964
г. френският философ и социолог Жак Елюл ( Jacques Ellul) обръща внимание,
че Техниката е не само съвкупност от машини и механизми, но и определен тип
рационалност, свойствена на техногенната цивилизация. С превръщането на
техниката в значим фактор за човека главната задача е не да се отхвърли техниката сама по себе, а да се утвърди нейната идеология. Според него, това ще бъде
единственото революция, която не се стреми към власт, а към преориентиране
на позитивния потенциал на техниката и културата, към освобождаване на човека от всички форми на робство, в това число и техническото. Същата ще доведе
до ново качество на живот за всички, но едновременно и до мутация на човека,
съпровождаща житейските му цели (Еllul 1964).
Доколкото в сегашната дигитална епоха всички компоненти на човешкото
битие, дори мисленето, чувствата и действията на индивида се запълват с технологични процеси, прогнозираната подчинена роля на човека от машините се
потвърждава. Днес притесненията на хората са, че мрежовите технологии мобилните комуникации застрашават личното им пространство, както и възможността за свободен избор, като изначално човешко право. Да не забравяме и
опасенията от потенциала на изкуствения интелект, който е продукт на същите
технологии. В този ред на мисли, не трябва да се пренебрегва стратегическото
значение на информационните технологии и ресурси не само за националната
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сигурност, но и при военни конфликти, терористични нападения и др.
Извън всякакво съмнение обаче: бъдещето е на обществото на знанието, за
което вече, очевидно, няма граници, благодарение на глобалната мрежа и свободния обмен на данни/информация. Както отбелязва Франсис Фукуяма (Francis Fukuyama), още през 90-те години, когато интернет се превръща в платформа
за масова комуникация, мнозина, в това число и самият той, вярват, че глобалната мрежа е не само фактор за пропагандиране на демократичните ценности,
но би трябвало да овласти повече хора (Фукуяма 2019:185–186), Аргументите
им са, че децентрализираният характер на Интеренет ще елиминира тиранията
на всякакви йерархии, определящи до каква информация хората имат достъп.
Понастоящем глобалната мрежа чрез мобилните комуникации максимално
улеснява споделянето на данни/информация и разпространението на знания
в свободното киберпространство, а също и инициативите от страна на дигиталните потребители със сходни възгледи, които реално имат възможност да
се обединяват около общи за тях проблеми, При това, мрежата не само предлага възможности за избор и изяви на различните потребители, но променя и
тяхното поведение в декларирана позиция: критична, инициативна и активна.
Трябва да се отбележи обаче, че все още в отделни държава достъпът на хората
до Интернет се контролира и ограничава от властите.
Независимо от съществуващите различия на национално равнище, мрежовите технологии и мобилни комуникации са причина за преосмисляне мисията
на архивите, като институти, съхраняващи съществено част от колективната историческа памет, носител на която са документалните свидетелства, достигнали
до нас. Логично се променят и очакванията на обществото, както и на работодателите, към професията архивист, а в тази връзка и изискванията към университетското архивно образование и квалификация.
В условията на мрежовото общество националните исторически архиви, предоставяйки онлайн достъп до информационните си ресурси, също обслужват
дигиталните си потребители от целия свят. Това означава, че архивите на практика функционират като информационно-комуникационни центрове на международно, общностно и национално равнище Определящи за развитието на
архивно-информационния сектор като цяло са общоприетите международни
стратегии, рамкови програми, водещи политики, нормативно-методически регулации и стандарти (Нейкова 2016: 91–94).
В не по-малка степен оказват своето влияние и националните културни
традиции, както и научно-технически потенциал на отделните държави. Освен
това, с усилията на международната архивна общност се разработват, както отбелязахме, информационни стандарти за архивно описание, както и във връзка
с жизнения цикъл на е-документи. Те съществено допринасят за развитието на
компютърнаjта архивистика и съответния понятиен апарат и терминология.
Безспорно предимство на е-документи, както отбелязахме е, че те са достъп-
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ни онлайн от всяко място. Това означава, че съхранението на исторически ценните е-документи не е отговорност единствено на държавните ни архиви. Следва промяна на отношенията между тях и фондообразувателите им, за разлика от
времето на предишната универсална класическа схема. Същата, както е добре
известно, гарантира, съгласно съвременното архивно законодателство, водеща
методическа роля и право на постоянен контрол от страна на държавните архиви спрямо дейността на учрежденските архиви на фондообразувателите им.
Проблемът е, че действащите методически регламенти във връзка с архивирането на предходните текстови документи на хартия не се променят своевременно,
въпреки електронното управление и масовото разпространение на е-документи/цифрови записи.
Освен това, в условията на мрежовото общество очакванията на гражданите са, че националните исторически архиви ще осигуряват е-услуги не само във
връзка със съхраняваното от тях документално наследство, но и за бизнеса въз
основа на информационните ресурси в частните архиви.
През 80-те години на ХХ в. канадските архивисти разработват концепцията за
тоталните архиви, в която се обосновава необходимостта от комплектуването
на архивите с всички видове и формати документи, отнасящи се за процесите,
протичащи в обществото. Както е известно, на национално равнище исторически ценните документи от държавния сектор, които периодично се предават от
фондообразувателите на определените за целта исторически архиви, са свързани с официалната политика. А теорията за тоталните архиви отрежда една позначима роля и отговорност на съответните архивни институции (Пeнджекова-Христева 2016: 78–81).
Още тогава в САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия и редица държави
в Западна Европа в политиката им относно частните архиви е налице тенденция, насочена към регламентиране на техния статут и функции в контекста на
взаимодействието им с националните исторически архиви. За целта от страна
на държавата/правителството се гарантира информационен и културен контрол
върху частните архиви, въпреки невъзможността за пряка организационно-технологична намеса в дейността на същите. Причината за тази политика са масовите фалити или поглъщане на стотици хиляди частни фирми по същото време,
в резултат от което те губят не само своята икономическа независимост, но и
собствените си архиви. За да се гарантира в бъдеще подборът и съхраняването на необходимата ретроспективна документна информация и в частния сектор, споменатите държави стимулират организирането на частни архиви според
структурно-функционалната особеност на различните организации (бизнес архиви, архиви на статистически институти, архиви на банки, архиви на търговско-промишлени палати, архиви на партии и др.).
В посочените държави се създават също и профилирани исторически центрове/институти, а подготовката на архивните кадри, в това число и образова-
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телният ценз за професията архивист, се осигурява по линия на университетското архивно образование и квалификация или чрез националните професионални архивни организации. По този начин на национално равнище се постига
баланс между компетенциите и дейността на държавните и частните архиви,
който е в интерес на гражданите.
След края на Студената война обаче в държавите от бившия Източен блок,
в това число и България, се оказва, че изобщо липсват частни архиви, което е
обяснимо. Предходната централизирана административно-командна система
на управление и доминиращата държавна собственост в икономиката изключват възможността за функционирането на частни архиви.
Eдва през 2007 г. в новоприетия Закон за НАФ у нас за първи път юридически се регламентира организирането на частни архиви, паралелно с държавните
архиви.
Като цяло развитието специално на българския архивно-информационен сектор след рухването на тоталитарната държава през 1989 г. и в условията на извършващия се преход към съвременните демократични ценности и пазарна
икономика се характеризира с провеждането на мащабна архивна реформа в
нормативно-методически, организационен, технологичен, кадрови и образователен аспект.
Също така, през 2007 г. с официалното присъединяване на страната ни към
Европейския съюз (EC) започва интегрирането му в единното европейско архивно киберпространство чрез дигитализацията на националните архивни
ресурси, унифицирането на технологията на архивната работа, както и уеднаквяването на регулационните рамки относно на жизнения цикъл на е-документи. За целта се разработват, както отбелязахме, информационни стандарти и
методически регулации. Известно е, че благодарение на ISO стандартите, архивистите понастоящем могат да използват данни и от други информационни
системи. Най-често това са автоматизираните информационни системи на библиотеките, музеите, както и на администрацията в публичния и частния сектор,
обект на които са единиците по отчета и съдържанието на текстови или графични материали, в това число и архивни документи. На практика дигиталният
обмен на съответната описателна архивна информация или на изображения на
самите документи се основа на съвместими формати. Освен това, в случая при
електронните бази данни се запазят вътрешните взаимовръзки между отделните документи в рамките на архивните фондове и в различните видове архивни
справочници – пътеводители, описи, каталози и други, за да може да се осмисли
съответния контекст.
Първият международен професионален стандарт за обмен на описателни
данни между различни архивни системи, без значение вида или обхвата на единицата, която е описана, е International Standard on Archival Description (General) – ISAD (G): Международен стандарт за архивно описание (Г). Същият е
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най-важният професионален архивен стандарт, разработен и утвърден по инициатива на Международния съвет на архивите – МСА (INTERNATIONAL
COUNCIL ON ARCHIVES – ICA) още в края на 80-те години на миналия
век (Нейкова 2011: 239–243). Стандартът се отнася за описанието на архивни
фондове, но след осъществяване на процесите експертиза за определяне ценността на съответните документи, тяхната систематизация и описание, респ.
които са идентифицирани.
Трябва да се отбележи, че модулът Информационна система на държавните
архиви (ИСДА)3, достъпен чрез сайта на Държавна агенция „Архиви“, е изцяло
съобразен с ISAD(G).
През 1995 г. Комисията по описателни стандарти успешно завършва още
един свой проект: Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies,
Persons and Families – ISAAR (CPF) – Международен стандарт за документи на
правителството, корпоративните органи, лицата и семействата. Първото му издание е през 1996 г., като препоръките за неговото приложение са той да бъде
използван едновременно с ISAD (G). Подобрената версия на ISAAR (CPF) е
представена на Международния конгрес на архивите, организиран през 2004 г.
във Виена.
Стандартът обхваща описването на създателите на архивните фондове, като
осигурява регистриране на функциите, а също и разнообразна контекстуална
информация за съответния фондообразувател – правителствени и корпоративни органи, личности, семейства. За целта описанието на всяка архивна единица
се свързва с описанието на създателя/автора. По този начин се идентифицират
фондообразувателите, както и всяка тяхна структура, заедно с отговорностите и
функциите, които са породили създаването на съответните документи.
За стандартизацията на архивната работа допринасят и някои професионални национални стандарти, утвърдени впоследствие като международни стандарти. Такъв е случаят с първия интернет-стандарт в архивно-информационния
сектор: Encoded Archival Description (EAD) – Кодирано архивно описание, подготвен през 1990 г. от работна група на Society of American Archivists
(SAA) – Общество на американските архивисти.
Стандартът EAD, като хипертекстова база от данни, е предназначен да
унифицира начина, по който се представя информацията от различните видове
архивни справочници – пътеводители, описи, каталози и други, но вече в интернет среда, респ. в мрежа. В нея, както отбелязахме, се осъществява свободна
навигация сред описанията чрез осигуряването на възможност за свързване на
хипертекстове, а оттук – за разширено придвижване сред текстовете, без ограниченията при работата с физическите единици. Целта при този формат за обмен на информация и използване на архивните справочници е да се съхранят
йерархичните връзки, характерни за архивните фондове, заедно с йерархичното
описание на самите фондове в съответствие с принципите на ISAD (G).
3

http://212.122.187.196:84/FundSearch.aspx.
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ЕAD се използва за представяне хранилищата на националните архиви във
Франция, Испания, Холандия, Германия и други, както и на отделни национални портали, като уеб-формат за вътрешен обмен. Специално архивните пътеводители предлагат и възможности за търсене на цялата информация от всички
архиви. Ето защо стандартът се препоръчва като подходящ формат за обмен на
описателни данни в Европейския архивен портал (Archives Portal Europe)4.
В сравнение с традиционните хартиени документи, най-значителното предимство на е-документи е, че са достъпни онлайн от всяко място, без това да зависи
от съответното място на съхраняването им. Ето защо архивирането им вече не
е отговорност и предимство единствено на националните исторически архиви.
Това обстоятелство променя отношенията между тях и фондообразувателите им
по причина, че предишната универсална класическа схема се оказва неработеща,
въпреки че гарантира водеща методическа роля и право на постоянен контрол
от страна на съвременните национални исторически архиви спрямо дейността
на учрежденските архиви в държавния сектор. В електронната информационна
среда обаче физически обособени дела не съществуват. Виртуално предходните
дела, свързани със систематизирането, регистрацията и описанието на документите на отделните администрации, ги заменя индентификатор на делото, който
позволява да се установи връзка между документите в състава на дадено дело по
индивидуалната номенклатура на съответните дела със срокове за тяхното съхраняване.Освен това, самият цифров документ е невидим, по-точно носителят
му. Ето защо оперативно не е необходимо физически да се групират съответните дела, въпреки че теоретично в съвременния цифров архив съществуват и
преписки, в които един от документите в състава им е основен, а останалите
потвърждаващи или оправдаващи/отчетни спрямо него;
Проблемът в случая е, че спомената схема не се променя релевантно спрямо електронното управление и съвременните е-документи. У нас през 2001 г.,
съгласно тогавашния Закон за Държавния архивен фонд (ЗДАФ, а от 2007 г. Закон за Националния архивен фонд – ЗНАФ), се определя 20-годишен срок за
задължително учрежденско съхранение на новия формат документи. Към днешна дата взетото тогава управленско решение е спорно поради резонния въпрос:
държавните ни архиви впоследствие ще трябва ли да цифровизират комплектуваните до 2021 г. е-документи, които, съгласно законовите, са преформатирани
в хартиен вариант?
Както отбелязахме, комплектуването на исторически ценните е-документи,
свързани с е-управление, съгласно ЗНАФ, е функционално задължение на държавните ни архиви, начело с Държавна агенция „Архиви“. През 2016 г. обаче
документационното осигуряване на е-управление, се възлага, съгласно Закона
за електронно управление (ЗЕУ), на създадената за целта към Министерския
съвет Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Промяната нала4
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га синхронизиране на архивната нормативно-методическата уредба със ЗЕУ и
съответните подзаконови актове от вида устройствени правилници, наредби и
друти, за да се постигне единство при определяне регулационните рамки относно жизнения цикъл на е-документи с цел осигуряване не само на електронното
управление, но и дейността на държавните ни архиви. Постигането на институционално взаимодействие от страна на Държавна агенция „Архиви“ и новосъздадената Държавна агенция „Електронно управление“, всяка от които има своите компетенции, отговорности и професионални интереси в предархивното и
архивното поле във връзка с е-документи, ще бъде трудно.
Известно е, че в началото на ХХI в. много държави в света провеждат политика, насочена към осигуряване на общ подход в управлението на e-документи,
като споделена отговорност между техните правителства и националните им архиви. За целта необходимите софтуерни програми се разработват с помощта на
аутсорсинг (aнгл. Аutsorsing – използване на външни фирми за изпълнение на
услуги, проекти и др.). Същите могат да се внедряват при условия, че са одобрени след тестване от националните им архиви.
В ЕС отделните държави също се съобразяват с държавните регулационни
рамки относно жизнения цикъл на е-документи, продукт на е-управление, както
и с посочените международни архивни стандарти. Водеща в тази област е спецификацията/стандарта MoReq (Model Reguirements for the Management of Electronic Record, 2001), в която се описват и систематизират общите изисквания
към управлението на е-документи с помощта на споменатите автоматизирани
информационни системи (Аврамов 2015: 118–124).
През 2008 г. е утвърден усъвършенстваният вариант MoReq 2: Model Reguirements for the Management of Electronic Record, а през 2011 г. – MoReq
2010:Model Reguirements for Records Systems. Целта е чрез тях да се осигури
създаването и съхраняването на е-документи, като едновременно се гарантира
тяхната автентичност, надеждност и използваемост с оглед функцията им свидетелство, доказателство.
Разграничавайки системите за електронен документооборот и автоматизираните информационни системи, MoReq обхваща управлението на съвременните документи (електронни и неелектронни) във всички етапи на техния жизнен
цикъл, а именно: документосъставяне, регистрация, систематизация, документоборот, учрежденско съхранение, унищожаване или предаване в исторически
архив. По този начин се гарантира създаването и функционирането на системи
за управление на отделните национални информационно-документационни
ресурси, необходими за реализиране на стратегическите и оперативни цели на
управлението, както в държавния апарат, така и във всяка друга администрация.
Освен това, наличието в MoReq на т.нар. Нулева глава позволява при разработването на съответните автоматизирани системи за елекетронен документооборот и архивиране в отделните държави при разработването на собствения
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им стандартен формат да се отрази също спецификата на националното им законодателство, архивната терминология, утвърдените традиции и др.
Трябва да се отбележи, че у нас MoReq дори не се споменава в Свитък VI:
Електронни документи, в новия вариант на Методическия кодекс на държавните архиви. В същия обаче е включен Списък, съдържащ 18 термина, свързани
със съвременните е-документи (ДАА 2013: 11–13). Като в бележка под линия
се пояснява, че във връзка със спецификата на е-документи е разработен терминологичен речник, респ. въпросният Списък. За разлика от посочените чуждестранни тълковни архивни речници, липсват допълнителни съдържателни статии към определенията на подбраните нови термини. А някои от тях дори нямат
отношение към технологията на архивната работа, каквито са термините: Бит е
основна единица за съхранение и транспортиране на информация в електронна
форма и среда; Валидация е удостоверяване на трансфера на е-документи; Верификация е процес, при който приемащата страна оценява получените от предаващата страна данни, потвърждавайки, че са постигнати изискваните резултати
спрямо договорените критерии; Интернет е глобална система от взаимосвързани компютърни мрежи, които използват стандартен пакет от протоколи и стандарти в система от електронни и оптически мрежови устройства и съоръжения;
Уеб-базирано приложение е информационна система, осигуряваща чрез интернет страница или друг електронен интерфейс, възможността за изпращане и/
или получаване на електронни изявления; Информационна сигурност е защита
на информация от неправомерен или случаен достъп, използване, предоставяне на трети лица, промяна или унищожаване, и т.н. (ДАА 2013: 11–13). Същевременно липсват основни термини, свързани с цифровизацията на информационните ресурси на архивите, както и със самите е-документи, като обект на
архивиране: архивна стратегия, защита на лични данни, контент мениджмънт,
списък със срокове за съхранение, система за електронен документооборот
(СЕД), съхраняване на информация, управление на документи, управление на
оперативен цифров архив и др.
Като цяло методическите изисквания в Свитък VI са релевантни към автоматизираните информационни системи за управление, но в съответните софтуерни програми, използвани от структурите на държавната ни администрация,
най-често отсъстват именно архивните модули, респ. изисквания за организирането на учрежденски/оперативни цифрови архиви.
Констатираният пропуск се компенсира от възможността да се регистрират електронните копия/изображения на традиционните текстови документи,
които все още се използват от администрацията и гражданите. По този начин
позициите на държавните ни архиви при комплектуването на документите от
интерес за НАФ са запазени, но само в рамките на споменатата схема от времето
на хартиените документи, като обект на системно архивиране.
При липса на собствен практически опит на държавните архиви у нас във
връзка с е-документи, като обект на системно комплектуване, конкретизиране-
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то на методическите им изисквания към техните фондообразуватели, е задача,
която ще трябва да решат в най-скоро време. В противен случай, е невъзможно
регулирането на архивния ни понятиен апарат и терминология, както и автоматизирането и стандартизирането на архивните процеси и дейности, съобразно
с технологичните предизвикателства пред българския архивно-информационен
сектор в условията на съвременното мрежово общество. Важно е да се отбележи
също, че в чуждестранната специализирана литература понастоящем почти не
се използва терминът фондообразуватели, а – организации. В случая същите се
разглеждат като потенциални партньори на националните исторически архиви
в тяхната специализирана дейност относно осигуряване формирането, опазването и ефективното използване на публичния документален и архивен ресурс в
интерес на гражданите.
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